
Invandringskostnaderna blir som en gökunge i statens, landstingens och 
primärkommunernas budgetar - en enorm utgiftspost, som tränger ut satsning-
ar på andra områden, som vård och omsorg, skola och rättsväsende. 
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“En helt fri invandring kan bara finnas 
i länder och situationer där det inte 
finns någon aktiv fördelningspolitik 
(som i Sverige under slutet av 1800-
talet då också invandringen var fri).”

Hans Esping 

Kapitel 9: 
KOSTNADER

Avsnitt

a) Sifferberäkningar

b) Arbetsdeltagande

c) Bidragsdeltagande

d) Brottsdeltagande

e) Migrationsverket

f) Språk

g) Mångfald

h) Kampanjande

i) Bränder

k) Trafik

l) Vård och omsorg

m) Boende

n) Skola, bad, mm

“... länder som dels har utvecklade sys-
tem för social trygghet, dels har inrik-
tat sig på flyktinginvandring, får det 
svårare med kostnaderna.”

Karl-Olov Arnstberg 

“... dämpat mångas lust att föra en 
klargörande debatt i denna oerhört 
viktiga framtidsfråga. Den som försökt 
har fått veta att det alltid finns två 
påsar med pengar. Den som går till 
invandringen är närmast metafysisk 
och har inget egentligt samband med 
andra pengar. Vanliga människor vet 
däremot att det bara existerar en påse 
med pengar.”

“Den svenska flyktingpolitiken är en 
nästan bottenlös kassakista. Samtidigt 
sker överallt åtstramningar; sämre 
service och höjda skatter blir följden.”

Anders Johansson

“Sanningen är att invandringen till 
Sverige under de senaste decennierna 
varit en ekonomisk vinst. I dag är vi 
kanske i större behov av att människor 
kommer till Sverige än någonsin tidi-
gare, då den arbetsföra befolkningen 
blir allt äldre.’”

Gustav Fridolin, miljöpartist
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att frågan om invandringens kostnader är kontroversiell

• att det går att räkna på många sätt - det finns beräkningar på alltifrån 
30 till 240 miljarder kronor eller mer

• att de främsta kostnaderna kan hänföras till bristande egenförsörjning

• att skattetrycket i Sverige är högre än i andra länder 

“Mångkultur är inte gratis.”

Lars Jansson 

“Sverige har 12 procentenheter högre 
skatt än EU-genomsnittet, men inte 
motsvarande högre välfärd. BNP per 
capita är lägre i Sverige än de flesta 
EU- och OECD-länder. Alla våra skan-
dinaviska grannar har högre BNP/
capita. När det gäller BNP-tillväxt 
1996-1998 kom Sverige på 25 plats 
inom OECD.”

Signaturen “Räknenissen” 
på Exilen-debatten

9 a) Sifferberäkningar

1. Tabubelagd fråga

Vad kostar invandringen det svenska samhället? 

Det är en fråga som helst inte får ställas, och ställs den uteblir svaret. Detta fick Sten 
Andersson på sin tid som företrädare för moderaterna uppleva i riksdagen.

Huvudargumenteringen från de politiskt korrekta har varit att “när det handlar om 
människor” får man inte se till kostnader. En halsbrytande argumentering! Det är ju 
vad politik hela tiden handlar om, att prioritera bland nödvändiga satsningar utifrån 
begränsade resurser. Satsar man mer på invandring, då blir det mindre över till bl.a. 
vård, skola och omsorg.

Eftersom den pågående massinvandringen kostar mångmiljardbelopp blir effekterna 
ofrånkomligen kännbara på andra utgiftsområden.

Parallellt med dessa två linjer - att vägra ge fakta och förneka själva relevansen av fakta 
- presenterade regeringen Bildt-Westerberg uppgifter i frågan. Det skedde genom en 
broschyr som 1994 distribuerades till samtliga hushåll i Sverige. Den siffra som upp-
gavs var 12 miljarder kronor - grafiskt illustrerat som en obetydlig tårtbit i statsbud-
geten, på 555 miljarder.

I själva verket utelämnade man då ett stort antal kostnader för invandringen, varav de 
största handlar om försörjningen av alla dessa människor. 

Detta utgjorde tyngdpunkten i de beräkningar som trots allt har gjorts:

• De första gjordes av professor Jan Ekberg vid Växjö universitet, under början av 
1990-talet. 

• Senare beräkningar har gjorts av Lars Jansson, presenterade i hans bok “Mångkultur 
eller välfärd?”. 

Propagandabroschyrens siffra avsåg i huvudsak anslagen till Statens Invandrarverk 
(SIV), men redan beloppet 12.000 miljoner kronor är en stor summa. Ökningen från 
verkets första budgetår - 1969/70 - är anmärkningsvärd. Då var det fråga om mindre 
än 17 miljoner kronor.

2. Jan Ekberg 

Jan Ekberg arbetade faktiskt på regeringens uppdrag. Hans undersökning baserade 
sig på uppgifter kring 1992.

Han såg till dels arbetskraftstalet - dvs andelen som antingen har arbete eller söker 
arbete - dels arbetslösheten. Sammantaget visade det hur stor andel som var i arbete: 



Ekbergs beräkningar visade  betydelsen av vistelsetiden i Sverige. Av dem som invand-
rat 1984 eller senare var bara hälften eller en tredjedel i arbete.

Ekberg tog med tre typer av kostnader: offentliga transfereringar, offentlig konsum-
tion och invandrarspecifika kostnader .

• Bland offentliga transfereringar finns dels skattepliktiga, dels skattefria ersättningar/
bidrag. Till de skattepliktiga hörde bl.a. sjukpenning, föräldrapenning, dagpenning för 
arbetsmarknadsutbildning, vårdbidrag, ålderspension, förtidspension och sjukbidrag. 
Till de skattefria hörde bl.a. bostadsbidrag, kommunalt bostadstillägg, studiebidrag, 
barnbidrag och socialbidrag.

• Offentlig konsumtion innefattade sjukvård och tandvård, service till pensionärer och 
handikappade, barnomsorg och insatser för barn, utbildning, arbetsmarknadspolitis-
ka åtgärder, missbrukarvård och kriminalvård.

• Invandrarspecifika kostnader avsåg hemspråksträning i förskolan, hemspråksunder-
visning i grundskolan, studieförbundens utbildning i svenska för vuxna invandrare, 
speciell undervisning i svenska för invandrare i skolväsendet samt tolkning och tolkut-
bildning, stiftelsen invandrartidningen, DO.

De totala invandringskostnaderna blev cirka 26 miljarder, men efter att Jan Ekberg 
dragit ifrån vad invandrare betalat in i skatt hamnade han på ett nettobelopp på cirka 
9 miljarder kronor.

Senare har Ekberg hamnat på högre belopp. I finansdepartementets ESO-rapport Ds 
1995:68 kom han fram till ett belopp på 15-20 miljarder kr netto. Där konstaterades 
att de tidigare samhällsekonomiska vinsterna från arbetskraftsinvandringen upphört 
kring 1985 på grund av att “invandrarna började ta i anspråk det offentliga välfärds-
systemet i betydligt större utsträckning än tidigare. Därefter har ett årligt under-
skott förelegat, dvs inkomster överförs numera från svenskbefolkningen till invand-
rarbefolkningen”

1997 uppskattade Ekberg bruttokostnaderna för invandringen till cirka 100 miljarder 
per år. Netto blev det dock bara 30 miljarder kr.

Åke Wedin och andra har ifrågasatt Jan Ekbergs räknesätt. 
Ur “Exit - Folkhemssverige”:

“Ekberg och hans uppdragsgivare ville visa, att invandrarna inte bara kostar utan 
även bidrar och ville därför inte bara redovisa kostnaderna rätt av. Men nu är det ju 
så, att alla kostnader på en statsbudget är bruttosiffror...”

“Den skatt sysselsatta invandrare betalar, används ju inte enbart för att täcka kost-
nader för invandring och invandrare. 

Ett exempel till jämförelse: Vårt försvar kostar 45 miljarder kronor, brutto förstås. 
Ingen skulle komma på idén att reducera den siffran med den sammanlagda skatt de 
anställda inom försvaret betalar och kalla resultatet nettokostnaden för det svenska 
försvaret.”

“År 2002 angav han fortfarande 30 miljarder kronor som aktuell årsnettokostnad, 
trots alla nya uppehållstillstånd som meddelats under åren och trots att arbetslöshet-
en bland invandrarna stigit. Vi andra gör nog klokt i att räkna med en betydligt 
högre årskostnad idag för det svenska folkhushållet, både netto på Ekbergs manér 
och, framför allt, på verklighetens bruttospråk”

3. Lars Jansson 

Lars Jansson räknade på en invandrarbefolkningen bestående av dels utrikes födda, 
dels andra generationens invandrare - till vilka räknades dem som hade minst en 
förälder utrikesfödd. 

Siffran blev då 1.747.000 personer, fördelade enligt nedan:

• 479.000 i åldern 0-18 år
• 560.000 förvärvsarbetande, 19-64 år
• 450.000 icke-förvärvsarbetande, 19-64 år
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• 125.000 förtidspensionerade, 19-64 år
• 155.000 ålderspensionärer, över 65 år.

Jansson tog upp fyra poster, avseende kostnader år 1999:

1) Centrala samhällsfunktioner ( polis, domstolar, kriminalvård, forskning, uni-
versitetsutbildning, kommunikationer, bostäder, näringsliv och kultur samt centrala 
ämbetsverk och räntor på statsskulden). 

Här blir kostnaden nära 32 miljarder kronor för invandrarna.

2) Offentlig konsumtion genom kommuner, landsting eller staten (t ex bar-
nomsorg, skola, handikapp- och åldringsvård, sjukvård).

Här blir kostnaden nära 123 miljarder kr.

3) Transfereringar (kontanta överföringar till hushåll, t ex barnbidrag, föräldrapen-
ning, socialbidrag, underhållsstöd, sjukpenning, a-kassa etc, samt statens överföringar 
till EU, kommuner och företag).

Drygt 84 miljarder kr  var transfereringar till invandrare.

Därutöver tar Janson upp en fjärde post:

4) Inkomstförluster (de icke förvärvsarbetande betalar inte inkomstskatt etc, vilket 
ska räknas som förlust).

Dessa beräknade han till 28,5 miljarder kronor.

Summan för invandrarkollektivets andel av kostnaderna blev:

Centrala funktioner 31,8 miljarder
Offentlig konsumtion 122,9 miljarder 
Transfereringar 84,2 miljarder
Inkomstförluster 28,5 miljarder.

Totalt: mer än 267 miljarder kronor. (i senare beräkningar har Jansson landat på 
något andra belopp)

Invandrarbefolkningen betalade samma år, dvs 1999, cirka 120 miljarder kronor i 
skatt och sociala avgifter.

Lars Jansson har senare publicerat uppdaterade beräkningar, gällande år 2005. Han 
utgick därvid från samma - vida - definition på “andra generationens invandrare” som 
han tidigare använt.

I boken “Sveriges tragedi” skriver han:

“Under perioden 1990-2004 tillkom inga nya jobb netto i Sverige. Under dessa 14 år 
ökade invandrarbefolkningen med ca 600.000 personer netto efter viss utvandring 
varav långt över hälften var i arbetsför ålder.”

“Den arbetsföra befolkningen med utländsk bakgrund (20-64 år) uppgick till 1,3 mil-
joner per december 2005. Av dessa var 824.000 utrikes födda. De som var födda i 
Sverige med minst en utrikesfödd förälder uppgick till  485.000. Av hela den arbets-
föra befolkningen på 5,3 miljoner uppgick den med utländsk bakgrund till nästan 
25%.”

“Av de utrikes födda var ungefär en halv miljon i arbete i slutet av 2005 enligt SCB. 
I dessa ingår även företagare, deltidsanställda och vissa personer som deltar i ar-
betsmarknadsåtgärder. Sysselsättningsgraden beräknas till drygt 60% för nämnda 
år. Många invandrare deltar uppenbarligen ej i arbetslivet. Totalt handlar det om 
omkring 300.000 personer (20-64 år) som står utanför.”

“Det har visat sig att av de 485.000 (20-64 år) som är födda i Sverige med en eller 
två utrikesfödda föräldrar får en ganska stor andel sin försörjning genom studiefi-
nansiering.” 

“I sammanfattning betyder detta att av hela befolkningen med utländsk bakgrund 
på 1,3 miljoner (20-64 år) beräknas cirka 750.000 ha arbete på heltid eller deltid, 
medan cirka 500.000 saknar arbete.”
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“... 38% av invandrarbefolkningen i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva.”

“Sedan 1990 har kostnaden för invandringen ökat 2-3 gånger så snabbt som kost-
naden för hela den offentliga sektorn... av hela invandrarbefolkningen får över 70% 
sin försörjning genom skattefinansiering. Kanske inte förvånande att skattetrycket 
ökat med cirka fem procentenheter enbart på grund av invandringen. Mångkultur 
är inte gratis.”

“Kostnaden för invandring har beräknats till 260 miljarder kronor (mdkr) får år 
2005. Därtill kommer inkomstförluster på 30 mdkr. Sammantagna blir det 290 
mdkr. Allt är skattefinansierat. 

För samma år uppgick de samlade skatter och avgifter i stat och kommuner till om-
kring 1.300 mdkr (prop.2004/05:1). Ungefär 22% därav användes för att finansiera 
invandringen. (I Danmark är motsvarande andel drygt 7%). För ålderspensioner 
disponeras samma år cirka 170 mdkr i statens budget.”

Lars Jansson har kritiserats för att ha räknat för högt och ha hamnat på för stora be-
lopp. I själva verket finns en lång rad kostnader för invandringen som inte återfanns i 
Jansson kalkyl:

• Sjukvård samt inkomstbortfall för de många våldsoffer, där invandrare är gär-
ningsmän.

• Säkerhetsåtgärder; t ex belysningar, larmsystem och kameraövervakning.

• Brandkårens och ambulansernas extraordinära åtgärder för att skydda sig.

4. Jämförelser Ekberg-Jansson

Ur artikeln “Invandringens ekonomi” i Blågula frågor 2004, där Lars Jansson pole-
miserar mot Jan Ekberg:

“Utgångspunkten ...är ett antal riksdagsbeslut. Enligt dessa skall välfärden och an-
dra gemensamma verksamheter vara solidariskt finansierade och invandrarna skall 
ej särbehandlas. Alla boende i Sverige skall i princip kunna försörja sig själva och 
bidra till finansieringen av gemensamma verksamheter. Invandrarna skall vara 
medbetalare av alla skattefinansierade utgifter, ej enbart för invandringen.”

“Forskarna betraktar alla invandrarnas skatter som öronmärkta för att finansiera 
just invandringen. Men så är det inte i verkligheten. Invandrarna betalar en del av 
vad hela den offentliga sektorn kostar. De är inte befriade från att delta i betalning 
av utgifter för forskning, försvar, ränta på statsskulden eller kostnader för gator 
och parker, även om det inte finns något direkt samband med invandringen. De är 
helt enkelt skyldiga att solidariskt delta i finansieringen av alla skattefinansierade 
utgifter.”

“Att inte ta med alla kostnader i beräkningen innebär en särbehandling av invand-
rarna, vilket ej skall ske enligt riksdagens beslut.”

“Antag att man skulle göra en beräkning av nettokostnaden för skolan. Från den 
totala kostnaden gör man avdrag för alla skatter inkl. obligatoriska avgifter som 
skolbarnens föräldrar betalar. Resultatet skulle kallas nettokostnad för skolan. För-
modligen skulle det bli ett stort överskott (vinst) på skolans verksamhet. Vem skulle 
ha någon glädje av en sådan beräkning?”

Lars Jansson skriver också:

“Enligt min beräkning uppgick kostnaden för invandring till 12 procent av BNP 1999 
exkl. inkomstförluster. Den kan t ex jämföras med försvaret, som kostade ca 3 pro-
cent av BNP samma år. Således 4 ggr mer resurser till invandringen än till det mil-
itära skyddet av vårt land.”

“...74 procent av hela invandrarbefolkningen får sin service och utkomst genom skat-
tefinansiering.”

Även räknat brutto hamnar Lars Jansson (260) på en mer än dubbelt så hög siffra som 
Jan Ekberg (100). Hur förklara detta?
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Den främsta förklaringen ligger i att Janssons beräkningar baserar sig på situationen 
vid en senare tidpunkt, år 1999. Under 1990-talet fortsatte ju en omfattande invand-
ring, med över 400.000 PUT. Dessutom försvann 600.000 jobb. Ekberg tog inte med 
skattefinansierade kostnader som investeringar och försvar, ej heller inkomstförlus-
ter. Konsumentprisindex ökade under 90-talet med 24 procent. 

Anders Johansson i “Invandringspolitiken i ‘Månas’ Sverige”: 

“Sammanlagt får 70 procent av hela invandrarbefolkningen i allt väsentligt sin ut-
komst i Sverige genom skattefinansiering. Den årliga kostnaden för icke-förvärvs-
arbetande uppgår till 222.000 kr per år och person.”

“Kostnaden för invandringen är i själva verket lika stor som för all skattefinansierad 
verksamhet i alla primärkommuner under ett år!”

5. Frågor om skatter

Sverige ligger i topp i skattetryck vid en internationell jämförelse. Närmast efter oss 
kommer, i nämnd ordning: Danmark, Finland, Österrike, Frankrike, Belgien, Norge, 
Luxemburg, Italien och Grekland. Måttet är skatter i procent av BNP, året är 2001 och 
källan är Skattebetalarnas förening. 

Sverige hade år 2001 hela 1,8 procentenheter högre skattetryck än Danmark. Vad är 
det vi får, som danskar inte får? (gröna stapeln i diagrammet)

Sverige hade år 2001 hela 23,7 procentenheter högre skattetryck än Japan. Vad är det 
vi får, som japaner inte får? (svarta stapeln längst till höger)

Invandringskostnaderna blir som en gökunge i statens, landstingens och primärkom-
munernas budgetar - en enorm utgiftspost, som tränger ut satsningar på andra om-
råden, som vård och omsorg, skola och rättsväsende.
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att bristande egenförsörjning inte bara gäller öppen arbetslöshet, utan 
än mer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande

• att egenförsörjningen är lägre bland invandrare än bland svenskar

• att invandrarnas egenförsörjning har minskat över tid, även under hög-
konjunktur

• att egenförsörjningen är särskilt låg bland invandrare från Afrika och 
Västasien

• att ett antal nya yrken har tillkommit, som konsekvens av invandringen

9 b) Arbetsdeltagande

1. Kapacitet och motivation 

Beträffande invandringens direkt ekonomiska kostnader - för skattebetalarna och 
mätbart i kronor - utgörs den tunga posten av försörjningen, genom olika former av 
bidrag. Bland invandrare är det ju en mindre andel än bland svenskarna som har ar-
bete.

Ett i och för sig föga överraskande förhållande: människor som kommer från fjärran 
länder och främmande kulturer har inte bara ett språk att lära sig, det är långtifrån 
säkert att de har yrkeskunskaper som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. 

Det kan också handla om motivation och arbetsmoral: varför söka ett - lågavlönat - 
arbete, om man med en stor familj kan nå högre inkomster genom bidrag?

Enligt socialtjänstens normer från 1995 låg bidragsnormen på 5.098 kr för makar, 
1.643 kr för barn upp till 3 år, 1.936 kr för barn 4-10 år och 2.229 kr för barn 11-21 
år. En sexbarnsfamilj, med två barn i varje åldersintervall, kommer då upp i 16.714 
kronor.

Till detta kommer bostadsbidrag. Om denna familj lever i en 7-rummare ligger hyran 
på minst 8.000 kronor - vilket också betalas av samhället. Detta motsvarar en total 
inkomst på cirka 25.000 kronor i månaden. Skattefritt.

Problemen förstärks av den förändring som skett på den svenska arbetsmarknaden 
sedan 1970-talet. Tidigare fanns många arbetstillfällen inom industrin, som kunde 
klaras utan stora språkkunskaper. Nu dominerar tjänstesektorn.

Ur “Invandringen till Sverige”:  “Fram till mitten av 70-talet var sysselsättnings-
graden högre bland invandrare än bland infödda svenskar. Detta gällde såväl män 
som kvinnor. Därefter har bilden drastiskt förändrats.”

Den bild som manats fram från politiskt korrekt håll är att det huvudsakligen rör sig 
om högutbildade, men som - pga diskriminering - tvingas arbeta som taxiförare eller 
spärrvakter. Detta stämmer inte idag.

Ur Skånska Dagbladet den 18/7 -09: 

“Enligt statistik från Migrationsverket saknar 25 procent av de nyanlända invand-
rarna fullständig grundskoleutbildning och ytterligare 15 procent har endast grund-
skoleutbildning. Omkring 40 procent saknar alltså gymnasiekompetens - något som 
krävs för i stort sett alla jobb på den svenska arbetsmarknaden.”

“Man måste själv ta sig i kragen, man 
måste arbeta, man måste ha en in-
ställning att inte söka bidrag, att inte 
förutsätta att andra ska göra det åt 
en.”

Fredrik Reinfeldt 1993

“Det sprids en sorts föreställning att 
det mångkulturella samhället inte 
fungerar. Och det ropas på stramare 
regler och kulturell likriktning. Våra 
motmedel måste vara att visa att det 
mångkulturella samhället fungerar 
bättre.”

Fredrik Reinfeldt 2007

“I dag har Sverige bland de lägsta 
lönerna i Europa och sämst klimat. 
Vem vill arbeta här när hela Sydeuro-
pa står öppet?”

Gunnar Wetterberg,
 i DN den 27/12 -03

“Den plats migranten flyttar till kan se 
fram emot en hårt arbetande person 
som inte sällan genererar fler arbet-
stillfällen.”

FN-rapport (UNDP) år 2009
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Egenförsörjningen blir således lägre, och olika typer av bidragsberoende högre, bland 
utrikes födda än bland infödda svenskar.

Det ska påpekas att det handlar om mer än de som arbetslösa registrerade. Därutöver 
finns ju väsentligt större grupp i arbetsför ålder som inte ens står till arbetsmarknadens 
förfogande.

Vilka är dessa? Det handlar om studerande, pensionerade, hemarbetande, värnplik-
tiga och personer i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det gäller också att hålla isär begreppen beträffande “invandrare” - det vidaste begrep-
pet “utländsk bakgrund”, sedan “utrikes född” och till sist “utländsk medborgare”.

Fria Nyheter, den 5/10 -09:

“I Borlänge finns 1000 somalier men bara tio procent har jobb, rapporterar Sveriges 
Radio. ... ett av de största problemen för somalierna är att de inte kan låna pengar 
för att starta företag då det inte är tillåtet enligt Sharialagarna att betala ränta.

En annan faktor som kan tänkas påverka somaliernas möjlighet att bidra på arbets-
marknaden är den låga läs- och skrivkunnigheten. I augusti 2008 var 53 procent av 
de ‘nyanlända’ i Borlänge analfabeter, den siffran gäller inte specifikt somalier utan 
alla invandrargrupper.”

2. Invandrare - svenskar

De två diagrammen nedan är hämtade ur boken “Invandringen till Sverige”, utgiven 
2005 på SNS förlag och skriven av Christer Lundh. De handlar alltså om utrikesfödda 
respektive infödda i Sverige och visar andelen sysselsatta under 40-årsperioden 1960-
2000.

Det första diagrammet avser sysselsättningsintensitet. Till de ej sysselsatta räknas dels 
de öppet arbetslösa, dels de i arbetsför ålder som inte står till arbetsmarknadens för-
fogande. Till den senare kategorin hör studerande, hemarbetande och förtidspension-
erade, som inte ens söker ett arbete.

Som framgår skedde ett tydligt brott under 1970-talet, därefter har andelen sysselsatta 
sjunkit kraftigt för utrikesfödda. Även under 80-talets högkonjunktur hade alltså de 
utrikes födda problem på arbetsmarknaden. Det fanns mao lediga arbeten att söka 
- ändå gick man utan arbete. 

År 2000 var andelen sysselsatta bland utrikes födda nere kring 50%, för såväl män 
som kvinnor.

Nästa diagram handlar om utländska medborgare respektive svenska medborgare och 
visar utvecklingen av arbetslösheten under en drygt 20-årsperiod, från slutet av 80-
talet till år 2000. 

Som framgår ökade arbetslösheten generellt i mitten av 90-talet, samtidigt som den 
blev ungefär tre gånger högre för utländska medborgare än för svenska medborgare. 
Detta gällde för såväl män som kvinnor.

Uppgifterna nedan kommer från SCB och avser år 2008, december, åldersgruppen 
16-64 år. Denna omfattade totalt 5.943.000 personer, varav 4.956.600 inrikes födda 
och 986.400 utrikes födda.

I arbetskraften befann sig 3.950.400 av de inrikes födda och 697.700 av de utrikes 
födda. Med andra ord stod 1.006.200 av de inrikesfödda utanför arbetskraften och 
288.700 av de utrikes födda.

Till detta kommer de arbetslösa. För inrikes födda var antalet där 167.000, för de 
utrikes födda 75.000.

Det betyder att sammanlagt 363.900 utrikes födda i arbetsför ålder - dvs 37% - inte 
klarade sin försörjning genom eget arbete.

Här ingår alltså inte invandrares barn, andra generationens invandrare.
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• Det relativa arbetskraftstalet anger hur stor andel av en grupp i arbetsför ålder (här 
16-64 år) som ingår i arbetskraften.

• Sysselsättningsintensiteten anger hur stor andel som har arbete.

• Det relativa arbetslöshetstalet anger andelen arbetslösa.

Arbetskraftstalet låg för inrikes födda på 79,7%, medan det för utrikes födda låg på 
70,7%.

Sysselsättningsintensiteten låg på 76,3%, respektive 63,1%.

Arbetslösheten låg på 4,2% respektive 10,8%. 

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för 3:e kvartalet 2009 stod 26,7% av de utrikes 
födda i åldern 16-64 år utanför arbetskraften. 

Av dessa var 114.000 personer, eller 11,7% av alla utrikes födda, utanför arbetskraften 
pga sjukdom.

Luciano Astudillo (s) och Anders Lago i DN den 19/2 -10: “Under de senaste tre åren 
har arbetslösheten ökat nästan dubbelt så snabbt bland utrikes födda som bland dem 
som är födda i Sverige.”

3. Efter tid i Sverige

Uppgifterna till diagrammen nedan är hämtade ur SNS-boken “Invandrare på arbets-
marknaden”, av Jan Ekberg/Björn Gustafsson. De visar vistelsetiden i Sverige har be-
tydelse för att komma in på arbetsmarknaden. 

Andelen sysselsatta för män som invandrat 1988-92 låg på 44%, mot 81% för infödda. 
Procenten arbetslösa var 25% mot 4%. 

Ur gratistidningen “CITY Malmö” den 16/12 -09:

“ Efter fem år i Sverige har bara varannan invandrad person arbete.

Tuffast av alla har somalier - inte ens 40 procent av dem har arbete efter tio år.”

År 2008 hade av “nyanlända flyktingar”, efter tre år i Sverige, fortfarande bara 30% ett 
arbete. Efter fem år hade bara hälften av dem arbete. Detta gällde män. För kvinnor 
var siffrorna än sämre: bara 35% hade ett arbete efter fem år i Sverige.

4. Utomeuropéer

Diagrammet från “Invandrare på arbetsmarknaden” visar sig också finnas tydliga 
skillnader mellan invandrare från andra länder i Europa och invandrare från andra 
världsdelar. Särskilt låg var självförsörjningen för utomeuropéer.

Ur “Invandrare på arbetsmarknaden”:

“Det finns stora skillnader i arbetsmarknadssituation för invandrare av olika ur-
sprung. Personer som kommer från länder som utvecklingsmässigt och kulturellt 
liknar vårt land får en situation som inte är så olik svenskföddas. Men många av 
dem som kommit från utvecklingsländer har låg, eller mycket låg, inkomst jämfört 
med infödda svenskar. Till viss del kan invandrarnas försämrade situation på ar-
betsmarknaden föras tillbaka på förändringar i invandringens ursprung.”

Ett AMS-PM “Utrikesfödda på arbetsmarknaden” ger siffror för år 2007. Där bekräftas 
den lägre sysselsättningsfrekvens för framförallt utomeuropeiska invandrare.

5. Olika grupper

Nedanstående två diagram redovisar en uppdelning på olika etniska grupper. De 
baserar sig på siffror ur boken “Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring”. De 
visar sysselsättningsintensiteten år 1993 för utländska medborgare från olika länder. 
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I “Invandringen till Sverige”, redovisas dessutom siffror för år 2003, från SCB:s AKU 
(arbetskraftsundersökning). Där tillhandahålls en uppdelning på olika regioner. Det 
visar sig vara en markant skillnad mellan å ena sidan europeiska länder, å andra sidan 
länder i andra världsdelar.

SCB-statistik visar också hur det skiljer sig åt mellan olika språkområden. Diagram-
men nedan visar procenten arbetslösa respektive sysselsatta, män och kvinnor. 

Framförallt är det alltså personer från arabländer som lyckas dåligt med att försörja 
sig själva - de har både högst arbetslöshet och lägst sysselsättningsgrad. Andelen sys-
selsatta från arabländer var 48% för män och 33% för kvinnor. Motsvarande siffror för 
infödda var 81% och 78%.

Nyamko Sabuni i UNT den 26/1 -10:

“Av de drygt 71 000 irakier som fanns i Sverige 2007 var 36 procent sysselsatta. 
Bland de 15 000 somalierna i Sverige 2007 var det bara 28 procent som hade jobb. 

Det kan jämföras med att 80 procent av inrikesfödda och 56 procent av utrikesfödda 
var sysselsatta samma år.”

6. Arbetsmarknadsprogram

I gränslandet mellan försörjning genom eget arbete och försörjning genom bidrag 
finns olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  Har finns en klart uttalad 
målsättning att främst satsa på “svaga grupper”, till vilka räknas invandrare och ung-
domar.

Ur AMS-skriften “Ura 1998:1”:

“Inom arbetsmarknadspolitiken har målsättningen varit att ge utomnordiska med-
borgare hög prioritet... Att utomnordiska medborgare får en betydande del av de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är ett väsentligt mål för arbetsförmedlingen.”

7. Nya yrken - skapade arbeten

En annan faktor som delvis döljer den faktiska arbetslösheten bland invandrare är 
tillkomsten av nya yrken, för arbetsuppgifter som inte skulle ha behövts utan den typ 
av invandring som förekommit. 

Vi har således fått bekanta oss med yrkestitlar som:

• stadsdelsvärdar
• mångfaldskonsulent
• mångfaldssamordnare
• integrationsmentorer
• demokratipiloter
• hemspråkslärare
• integrationslärare 
• tvättstugevärdar
• “lotsar”
• trygghetsvärdar.

Från SR:s webbsida den 11/9 -09:  “Med hjälp av särskilda ‘lotsar’ ska nya svenskar 
komma snabbare in på arbetsmarknaden. Staten ska genom arbetsförmedlingen 
ta över ansvaret för nyanlända flyktingar från kommunerna. Detta enligt ett nytt 
förslag från regeringen.”

Ur Sydsvenskan den 29/8 -03: “Stökiga och aggressiva tonårsgäng har skrämt bort 
uppemot 15 000 besökare från äventyrsbadet Aq-va-kul...”

“Badhusets chef Lars Wallinder föreslår också att Aq-va-kul ska anställa vuxna in-
vandrare, som kan arbeta som trygghetsvärdar.

- Jag tror att vuxna har en helt annan auktoritet när de säger till än om vi har en ung 
tjej som är badvakt. Jag tror mycket på den modellen att ha en vuxen från samma 
språkgrupp som kan säga till att ‘här i Sverige beter man sig si och så’, säger 
Lars Wallinder.”



193

Till detta kommer yrken som i och för sig har funnits redan tidigare, men där behovet 
av nya anställningar ökats dramatiskt genom invandringen. 

Det kan gälla tolkar och översättare, det kan gälla väktare och andra inom säkerhets-
branschen.

Ur DN den 26/7 -02:

“Arbetsmiljöverket hotar att stänga sex tunnelbanestationer sedan flera spärrvakter 
misshandlats och hotats till livet,..”

“Connex har anställt flera vakter men det anser inte Arbetsmiljöverket är tillräckligt. 
Problemen kvarstår. Förra året anmäldes 70 fall av hot och våld mot personalen.”

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska ägna sig åt bl.a. etnisk diskriminering. På 
DO finns 90 personer anställda.

Införandet av särskilda etniska äldreboenden kan också skapa arbetstillfällen för in-
vandrare. 

Ur DN våren 2007:

“ÄLDREOMSORG NY KARRIÄRVÄG

Kulturell förståelse och krav på egna språket öppnar för personer med utländsk 
bakgrund”

“Högre krav, tydligare språkprofiler och chans att göra karriär. Så ser framtiden 
ut för äldreomsorgen - som i allt väsentligt är på väg att bli en servicebransch där 
personer med utländsk bakgrund dominerar.”

Ur “Sverige och invandringen”: 

“Klientifieringen och hanteringen av invandrare skapade många jobb åt svenskar 
och företagsamma invandrare.”

“Fria Nyheter” den 28/1 -10: 

“Vilhelmina kommun har under onsdagen tagit ett beslut att skriva avtal med Migra-
tionsverket om att ta emot åtta ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten 
kommer att ge ett tillskott på 6-7 nya arbetstillfällen i kommunen.”
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att bidragsdeltagandet är högre bland invandrare än bland svenskar

• att bidragsdeltagande är särskilt högt bland invandrare från Afrika och 
Asien

9 c) Bidragsdeltagande

1. Tre citat 

Ur boken “Bidragskulturen”, av Helena Rivière:

“1965 levde 16 procent av Sveriges befolkning på bidrag och pensioner. 30 år senare, 
1994, var siffran dubbelt så stor, 31 procent.”

“1996 betalades nästan 12 miljarder ut i socialbidrag.”

“1996 hade 11 procent av hushållen i Sverige socialbidrag.... I gruppen unga invan-
drare, 20-24 år, har över hälften socialbidrag, 55 procent. Bland svenska ungdomar 
är motsvarande siffra 16 procent.”

Ur boken “Alltid mer, Aldrig nog” av Anders Isaksson:

“Socialbidraget...har... förvandlats till en kassareserv för närmare en femtedel av 
befolkningen i yrkesaktiv ålder....formas bilden av en ständigt växande, offentligt 
försörjd underklass, ett proletariat på folkhemmets nedre botten som i sin relation 
till kommunernas sociala myndigheter påminner om ett krävande barn inför sina 
föräldrar: de vill ha pengar till än det ena, än det andra, ...”

“Det sociala lever inneslutet i sin egen värld, en glaskupa utan ömsesidighet där stat-
en spelar sin roll och medborgaren sin: statens uppgift är att ge och att bädda mjukt, 
medborgarens rätt att kräva och få.... I denna värld existerar ingenting så banalt 
som en andrahandsmarknad för barnvagnar, där finns inga vänner som ställer upp 
med vad de inte längre behöver...”

“I det socialas verklighet är alla hjälpsökande på något sätt ‘drabbade’, utan egen 
förskyllan och ansvar, offer för ditten och datten,...”

“Här sitter välfärdsstatens ömma punkt, ..den rör vid den enskildes ansvar för sitt 
liv, hans beteende, hans val i skilda livssituationer, hans motivation, hans ambition-
er att förkovra sig, ja ytterst hans vilja att försörja sig själv.”

“...förutsättningen för bidraget ligger i just avsaknaden av tillgångar. Det missgyn-
nar vanliga löntagare med ett ‘förflutet’ (en ärvd sommarstuga, ett mindre sparkap-
ital på banken etc) men gynnar flyktingar och ungdomar - vilka också råkar vara 
just de grupper som sedan några år dominerar bland bidragsmottagarna.”

“...en mycket enkel fråga: ska medborgaren med en sparad slant tömma sin bankbok 
innan han får samma hjälp som den som inte sparat en krona eller som gömt undan 
sina pengar i madrassen?”

“I en del förorter, exempelvis Rinkeby i Stockholm och Rosengård i Malmö, lever 
nu närmare hälften av den vuxna befolkningen på bidrag... Något hundratusental 

““Professor Jan Ekberg har i studier vi-
sat att av de som invandrat från andra 
EU-länder ligger sysselsättningen på 
71 procent för män och 67 procent för 
kvinnor, det vill säga i stort sett samma 
tal som de som gäller för infödda sven-
skar. För invandrare från Afrika eller 
arabisktalande länder ser siffrorna 
helt annorlunda ut. Här ligger syssel-
sättningsgraden under 50 procent för 
män och mycket lägre för kvinnor. 

Här är det bidrag, inte arbete som 
gäller...”

Bo Södersten, i DN den 28/12 -03

“Den som står utanför arbets-
marknaden och saknar möjlighet att 
få a-kassa måste överleva på annat 
sätt. Det är förtidspensionärer, social-
bidragstagare eller nyanlända invan-
drare som får introduktionsersättning. 
Helt enkelt bidrag av olika slag.”

Ur “I Sveriges väntrum”

“Välfärdsstaten kommer att förändras 
om vi har fri invandring. Välfärden 
räcker inte till och transfereringssyste-
men måste skäras ned.”

Per Svensson, 
kulturredaktör på Expressen 

(och anhängare av fri invandring)
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människor sitter... fast i välviljans fattigdomsfälla och fler är på väg, alla försedda 
med goda bostäder och hyggliga löpande inkomster, men utan möjlighet att höja 
sin levnadsstandard på vanligt hederligt, beskattat arbete: i låglönejobb äts i stort 
sett varje intjänad krona upp av minskade bidrag, så den ekonomiska rationaliteten 
leder mot svartjobb och kriminalitet... för den som vill förgylla sitt liv med lite mer 
guldkantad konsumtion.”

“....efterfrågan stiger när priset faller och när det faller ner mot noll är efterfrågan 
utan gräns. Välfärdsstaten har satt priset för att inte arbeta till noll för mycket stora 
grupper, minimerat skillnaderna mellan att försörja sig själv och upphöjt möjlighe-
terna att låta staten försörja sig till en medborgerlig rättighet... Utbudet skapar sin 
egen efterfrågan,..”

Ur “Invandringen till Sverige”: 

“Romerna spenderade de pengar de fick på konsumtionsvaror och sparade inte till 
hyra, kläder och mat. Emellanåt samlade de vad de hade till fest, samtidigt som de 
inför myndigheterna hävdade att pengarna tagit slut. De tenderade att betrakta de 
sociala bidragen som någon slags lön, en ersättning de fick för att de hade kommit till 
Sverige. De avsatte mycket tid på socialbyråer och för att söka bidrag. De skämdes 
inte för socialbidragen. De tyckte det var rätt att gå till socialen när pengarna inte 
räckte. Snabbt blev de regelkunniga och mycket kompetenta i att pressa ut maximala 
bidrag.”

2. Socialbidrag

Utgifterna för socialbidrag - eller “ekonomiskt bistånd”, som det döpts om till - upp-
gift år 2009 till 8,8 miljarder kronor. Detta innebär en ökning med 20% jämfört med 
föregående år.

Till detta kommer introduktionsersättning för asylanter, som år 2009 uppgick till 2,3 
miljarder kronor.

Under 2007 utgjordes antalet bidragshushåll av ensamstående till 58% av svenska 
hushåll, till 42% av utländska hushåll (utrikes född, SCB). För gifta/sambo blev ande-
larna annorlunda: 18% av svenska hushåll respektive 82% av utländska:

I nästa diagram, som avser en åttaårsperiod, har staplarna slagits samman, för sven-
ska respektive utländska hushåll. Belopp i tusental kronor. 

Medan det år 2007 utgick nära 5,5 miljarder kronor till hushåll med utrikes födda 
utgick mindre än 3,4 miljarder kr till svenska hushåll.

Vi kan konstatera att:

• invandrares andel av antalet bidragshushåll ökar.

• invandrares andel av de totala socialbidragsutgifterna ligger högre än för svenskar.

• de genomsnittliga summorna per bidragshushåll är högre för invandrare än för sven-
skar.

Det senare beror inte bara på större hushåll. Även när man jämför hushåll av samma 
storlek visar det sig att större summor går till invandrarhushåll. (se även 4e)

Ur tidningen Smålänningen den 12/3 -96:

“Flera invandrare tackar nej till fasta jobb och väljer att leva på socialbidrag.

- Vi har haft ett antal sådana ärenden där framförallt bosnier avböjt erbjudande om 
fasta anställningar. Trots all information vi gått ut med tycks de inte ha förstått att 
bidrag inte är detsamma som lön, säger Ingrid Alsén, distriktschef för individ- och 
familjeomsorg på socialbyrån i Älmhult.”
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Gratistidningen Södertälje-Posten rapporterade i februari 2010 om hur kommunen 
gjort en lönsam affär. Flyktingen Saad Kassir hade bott i kommunen i 20 månader. På 
honom satsade man nu 200.000 kronor - pengarna som går till ett företag i Malmö 
som anställt mannen.

Södertäljes arbetslivschef Dag Tingsgård förklarade: “För kommunens del är det löns-
amt inom ungefär ett år beroende på personens familjeförhållanden. Vi slipper be-
tala försörjningsstöd från dag ett.”

Södertälje-Posten förtydligade: “Att det tar i snitt sju år för en manlig flykting att få 
ett arbete gör det hela till en stor besparing.”

3. A-kassa

Ur tidningen Kommunalarbetaren, nr 12/99: 

“Invandrarna en positiv kraft” 

“Kommunals förbundsstyrelse har antagit riktlinjer för integration

- Medlemskapet ska ha lika stort värde för invandrarna, säger förbundsordförande 
Ylva Thörn.

- Många har kommit in genom arbetsmarknadsåtgärder.” 

Om många kommit in genom arbetsmarknadsåtgärder, kan det betyda att de åter ham-
nar i arbetslöshet efter kort tid? Kan detta i sin tur betyda att de får leva på ersättning 
från Kommunals A-kassa?

Hur mycket pengar kan det bli fråga om? Kan det i förlängningen bidraga till höjda 
avgifter eller sänkta ersättningsnivåer i allmänhet för kommunalare?

4. Sjukkassa

År 1974 registrerades 3.190 sjukfrånvarofall per 100.000 personer, år 2003 var siffran 
uppe i 5.098. Samtidigt sjönk dödligheten från 440 fall per 100.000 invånare år 1970 
till 256 fall år 2005.

Begreppet “ohälsotal” mäter antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetss-
kadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag eller förtidspension. Talet är in-
dexerat efter ett genomsnitt. Den befolkning som mäts är personer i arbetsför ålder, 
dvs 16-64 år. SCB redovisar för den 31/12 1999 siffror, uppdelat på följande grupper:

1. personer födda i Sverige, svenska och utländska medborgare
2. personer födda utomlands, svenska medborgare, samt
3.personer födda utomlands, utländska medborgare.

Resultatet blev 41 för grupp 1, 82 för grupp 2 och 154 för grupp 3. Tydliga skillnader!  

Invandrare hade under tidigt 1990-tal drygt 50 % fler sjukdagar per år än infödda 
svenskar.

Statistik från RFV (Riksförsäkringsverket) visar att antalet sjukpenningdagar varit 
särskilt högt för sydeuropéer. År 1988 hade en sydeuropé nära tre gånger så många 
sjukpenningdagar som en svensk. 

Sjutton år senare är det andra grupper som har en särskilt hög överrepresentation:

Ur Sydsvenska Dagbladet, den 15/12 2005:

“Försäkringskassans nya utredning visar att utrikes födda är sjukskrivna i genoms-
nitt 31 procent mer än de som är födda i Sverige. För människor från Mellanöstern, 
Nordafrika och Turkiet är siffran 75 procent.”

Från “Integrationsbloggen”, den 1/9 -08:

“Födelseland främsta förklaring av antalet sjukskrivningsdagar 

Tommy Bengtsson och Kirk Scott har i rapporten Human Capital and Ethnic Deter-



minants of Sickness Absence in Sweden 1993-2001 undersökt vad som förklarar olika 
individers sjukskrivningar. 

Studien visar att det finns stora skillnader i antalet sjukdagar mellan inrikes födda 
och olika grupper av utrikes födda. Personer födda i Grekland, Irak, Turkiet och f.d. 
Jugoslavien har till exempel mer än dubbelt så många registrerade sjukdagar som 
inrikes födda svenskar mellan 1993 och 2004. 

Skillnaderna är stora även om man kontrollerar för andra faktorer som utbildning, 
ålder m.m. Författarna konstaterar att de faktorer som huvudsakligen förklarar an-
talet sjukdagar är födelseland följt av utbildningsnivå.”

5. Förtidspension

År 1970 var 3,3% av den arbetsföra befolkningen i Sverige förtidspensionerad. År 2005 
var andelen uppe i 9%.  

Antalet förtidspensionerade är nu uppe i mer än 500.000 personer - en halv miljon.

Thomas Jacksson i Sydsvenskan den 23/3 -09:

“Men hur skall vi då förklara att vi utan konkurrens är världens mest arbetsodugliga 
folk på grund av sjukdom? Vi måste ställa oss den frågan när svenska läkare sjuk-
förklarat cirka 20 procent av den arbetsföra befolkningen. Det är den högsta siffran 
i världen.” 

“En studie i Dalarna visade att åtta av tio läkare sjukskriver patienterna trots att 
de anser det olämpligt eller skadligt. Orsaken anges bland annat vara rädsla att 
komma i konflikt med patienter som alltså vill vara sjukskrivna. Många patienter 
vill alltför ofta komma åt en ‘gratis’ förtidspension värd 4–5 miljoner kronor och som 
till skillnad från socialbidrag och a-kassa kan tas med utomlands. 

Jag har två kollegor som blivit mordhotade när de nekat sjukskrivning och åtskilliga 
andra som blivit utsatta för andra obehagligheter i form av fysiska hot, misshandel 
och anmälningar.”

Ökningen har varit väsentligt brantare för utrikes födda än för svenskar och andelen 
var år 1992 nästan dubbelt så stor som för svenskar.

Ur boken “Invandrare på arbetsmarknaden”:

“Även bland män från Grekland och Jugoslavien är pensionsbeloppen i medelåldern 
väsentligt högre än bland svenska män. Detta är svårt att förklara. Svenska män ar-
betar i  allmänhet heltid. Det torde därför knappast ha varit möjligt för dessa invan-
drare att genom långa årsarbetstider ha förvärvat väsentligt högre arbetsinkom-
ster och därmed fler ATP-poäng än svenska män.  De faktiska årsarbetsinkomsterna 
bland män från Grekland och Jugoslavien har också enligt tidigare undersökningar 
varit tämligen måttliga. 

En förklaring skulle kunna vara hög frekvens pensionärer med hel förtidspension.”

Boken redovisar siffror på hur arbetsförmågan under perioden 1976-80 var oftare 
nedsatt bland utländska medborgare, och särskilt bland sydeuropéer, än bland inföd-
da svenskar:

“De höga indextalen för... sydeuropeiska medborgare kan inte förklaras med deras 
socioekonomiska tillhörighet. Enligt en motsvarande undersökning, se SCB (1977), 
har de utländska medborgarna i klart högre utsträckning nedsatt arbetsförmåga 
och långvariga sjukdomar än svenskar med samma yrke och i samma ålder.”

Därefter redovisas dödstal för olika grupper, perioden 1986-90. Det visar sig att dessa 
är lägre för sydeuropéer än för infödda svenskar, beträffande såväl män som kvinnor.

Bland svenska män i åldersgruppen 45-59 år var 10,7% förtidspension-
erade. Mot-svarande siffra för greker var 40,2%!

RRV har också konstaterat att det, särskilt inom vissa branscher, förekommer att för-
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tidspensionerade förvärvsarbetar och får lön. Det rör sig om både svartjobb och vanligt 
förvärvsarbete. Det förekommer även att man lyfter dubbla förtidspensioner från olika 
länder.

Beträffande sjukskrivningar är bilden densamma. Antalet sjukpenningdagar per sjuk-
försäkrad år 1990 var för svenskar 25, för invandrare 43. Särskilt hög var siffran för 
sydeuropéer. Medan siffran för kvinnor, födda i Sverige, var 28, var den för sydeuro-
peiska kvinnor 73.

Medan inom andra grupper av kvinnor de ensamstående konsekvent har fler sjukda-
gar än de gifta, är det tvärtom för sydeuropeiska kvinnor.

Anmärkningsvärt är också en jämförelse inom samma yrkesgrupp, städare. 
Kvinnliga städare, födda utomlands, får i genomsnitt 60% mer i sjukersättning per år 
än kvinnliga städare, födda i Sverige. 

Bo Södersten i DN den 12/2 -04:

“...försäkringskassorna styrs av lokala politiker men finansieras med statliga medel. 
De lokala politikerna kan med andra ord köpa sig popularitet på skattebetalarnas 
bekostnad.”

“I dag kostar exempelvis förtidspensionerna ungefär 50 miljarder per år. Det är en 
absurt hög siffra.”

Ur Dagens Industri den 7/4 -04:

“AP-fonderna trumfkort i Ringholms budget 2005: 100 miljarder extra till statskas-
san’”

Enligt statistik från Försäkringskassan utgjorde utrikesfödda år 2009 drygt 20% av de 
förtidspensionerade, medan de utgjorde drygt 15% av de försäkrade.

6. Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) 

Äldreförsörjningsstödet beslöts - i partipolitisk enighet - av riksdagen år 2001 och 
trädde i kraft år 2003. Syftet var att avlasta kommunerna utgifter för äldre invand-
rare. 
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att invandrares och invandrares barns brottslighet kostar det svenska 
samhället enorma belopp

9 d) Brottsdeltagande

Utöver kostnader som har samband med icke-arbete och utebliven egenförsörjning 
finns ett antal utgiftsposter, sammanhängande med invandringen. 

Listan kan i själva verket bli mycket lång. Lars Jansson landade i sina beräkningar 
på beloppet 240 miljarder kronor, men hade med bara en del av vad vi här ska räkna 
upp. 

Den verkliga invandringskostnaden kan alltså hamna betydligt högre än 240 miljarder 
kronor per år. Uppenbart är dock att många av kostnaderna blir svåra att översätta i 
siffror. 

Ett brott innebär en kostnad inte bara i människoliv och mänskligt lidande. Det han-
dlar dessutom om stora summor för skattebetalarna. All brottslighet belastar rättssys-
temet, där delar av kostnaderna blir översättbara i kronor.

1. Hedersvåld

Som följd av en moral där hela familjens heder är avhängig att döttrar inte har samlag 
före äktenskapet, eller överhuvudtaget kontakt med män utan familjens godkännande, 
har invandringen från arabvärlden och andra islamskt dominerade länder, resulterat 
i hedersvåld. 

En konsekvens av detta blir att många unga invandrarkvinnor behöver särskilda 
skyddsinsatser från det svenska samhället.

Ur VLT den 28/8 -09:

“Ett lika unikt som enträget samarbete mellan Sverige och Irak har gett resultat: en 
15-årig flicka från Västmanland kunde i somras räddas hem från en tvångsförlo-
vning i Irak.”
 

“Hemtagningen av flickan kan ses som ett genombrott för arbetet i länet för att hjäl-
pa flickor som hotas av tvångsgiften utomlands.”
 

“Efter sex veckor med många hundra telefonsamtal mellan polisen i Västmanland, 
svenska ambassaden i Irak, åklagarmyndigheten, Arosdöttarna och det ideella kvin-
nonätverket i Irak kunde den västmanländska polisen slutligen möta flickan på Ar-
landa. Hon hade fått nytt pass och biljett via svenska ambassaden. Förloppet för att 
få ut henne var bitvis dramatiskt. Ärendet är nu överlämnat till socialtjänsten.”

2. Åldringsrån 

En sammanställning kring åldringsrån gjordes på BGF:s webbsida 2007. Det visade 
sig att gärningsmännen hade utländsk bakgrund i åtminstone 12 av 15 fall, kanske 
samtliga fall.

3. Ungdomsbrott

Det som brukar rubriceras “ungdomsbrott” är ofta invandrarungdomars brott, där de 
rånar svenska ungdomar på mobiltelefoner eller mopeder.

“Här i vårt rike har länge varit en osed, 
att de män som kring riket fara, hur 
rika de än äro, vilja jämt gästa fattig-
mans hus utan penningar och nöta upp 
på ringa stund vad den fattige länge 
arbetat för”.

Ur kungabrev från kung Magnus, 
som regerade 1275-1290



Ur Sydsvenskan 30/10 -03 :

“Politikerna i Hyllie har tappat greppet om ungdomskriminaliteten. Kostnaderna 
skenar iväg så nu vill man tvinga föräldrarna att betala för barnens brott.”

“Att vårda ett brottsbelastat barn/ungdom på en statlig institution kostar mellan 3 
100 och 3 900 kronor per dygn.

- Multiplicera detta med den tid som de sitter på institution, från ett halvår till två à 
tre år, så blir det ganska mycket, säger Freddie Åkerblom, ordförande i myndighet-
sutskottet i Hyllie till Skånska Dagbladet.

Hyllie har i år budgeterat 13,7 miljoner kronor för placering av barn och ungdomar. 
Men det kommer inte att räcka. Institutionerna har höjt avgifterna, så Hyllie räknar 
med ett underskott på cirka 600 000 kronor.”

Hylliepolitikerna har i ett brev till justitieministern krävt en lagändring som på olika 
sätt skärper föräldraansvaret. 

4. Butiksstölder

Från SR:s webbsida den 6/10 -09:

“Stort svinn tvingar butiksägare att stänga

Svinn och stölder från butiker är ett stort problem inom handeln. Flera butiksägare 
tvingas stänga på grund av svinnet. Svensk Handel genomför under hösten en om-
fattande kartläggning.”

“Totalt uppgår svinnet i svenska butiker till omkring 16 miljarder kronor varje år.”

Snatterier och stölder har visat sig bli vanliga inte minst runt asylantförläggningar. 

Ur “PM från SIV, 1992-10-08”:

“Här på förläggningen har vi en massa utredningar på gång. Majoriteten av dessa 
utredningar rör snatterier. Som vi alla vet händer inget med dessa snattare.”

“Polisen har gjort razzia, där man hittat ett stort antal stulna cyklar. Under utred-
ningen om dessa cyklar vill ingen kännas vid dem.”

“Jag som skriver det här har ca 20 års erfarenhet av arbete med flyktingar i huvud-
sak och även med asylsökande de senaste åren. Under alla dessa år har jag ej varit 
med om något liknande det vi har med gruppen kosovoalbaner.”

“Jag har aldrig mött människor med en näst intill avsaknad av normer, respekt och 
solidaritet.... Umgänget med de andra boende på förläggningen handlar i stort sett 
om hot och våld.”

“Situationen är densamma när det gäller förhållandet till de boende i närsamhället. 
De har skrämt iväg barn från lekplatser för att själva gunga och åka karusell mm.”

“Kastat sönder fönster, skurit bildäck på tjänstebilar, trakasserat kökspersonalen.”

Ur “PM från RPS från 1992”:
“Ett län rapporterar en markant ökning av tillgreppsbrott bland asylsökande som 
har fått avslag på sina asylansökningar. Vid utresor förekommer att den avvisade 
har en nyinköpt begagnad bil som är fullastad med kläder och hemutrustning.

I stort sett samtliga län noterar en ökning av tillgrepp i butiker i anslutning till In-
vandrarverkets förläggningar...”

5. Värderån 

Alltmera spektakulära rån har under de senaste åren genomförts i Sverige, inte bara 
mot banker och värdetransporter utan även mot värdedepåer, där det handlat om 
mycket stora summor. 

Efter helikopterrånet mot värdedepån i Västberga år 2009 blev det akut brist på kon-
tanter till bankautomaterna i Stockholmsregionen. Det var ett rekordrån, där rånarna 
kan ha fått med sig så mycket som 67 miljoner kronor. 
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Det var ändå inte det värsta. Dick Malmlund, säkerhetsansvarig på Svensk Handel:

“- Problemet är inte de pengar rånarna har kommit över. Pengarna kan man säkert 
återställa... Det som är bekymmersamt är att rånarna skadat depån, vilket gör att 
man inte kan bedriva verksamhet där.”

Tidigare hade flera andra stora rån genomförts i Sverige.

Ur Smålands-Posten den 23/9 -09:

“• Göteborg, januari 2008: 
En tungt beväpnad liga rånar postterminalen i centrala Göteborg. Kumpaner i ligan 
hindrar polisens utryckning genom att placera ut bombattrapper och antända bilar. 
Rånarnas byte: 500 000 kronor, mot tilltänkta 80 miljoner.

• Bromma, september 2007: 
Flera män rånar en värdedepå i Bromma i västra Stockholm. Med hjälp av skär-
brännare, sprängmedel och en skylift tar rånarna sig in i pengacentralen. Bytet blir 
10–15 miljoner kronor.

• Arlanda, juli 2006: 
En värdetransport från flygplatsen stoppas av män med automatvapen. Rånarna 
spränger bilen i bitar och får med sig miljonbelopp. Runt 19 miljoner kronor i sedlar 
hittas runt vraket. 

• Landvetter flygplats, mars 2006: 
Män med automatvapen hotar personalen på ett plan från London, lämnar en bom-
battrapp och flyr med nära åtta miljoner kronor. 

• Stora Höga, november 2005: 
Två rånare prejar en Securitasbil och spränger den med en kraftig laddning. Bytet 
blir 5,6 miljoner kronor och två väktare skadas av splitter. 

• Akalla, augusti 2005: 
Rånare får med sig 26 miljoner kronor från ett rån mot en värdedepå. 

• Hallunda, augusti 2005: 
Bytet blir 14 miljoner kronor vid ett spektakulärt rån mot en värdetransport.”

Totalt rör det som om nära en miljard kronor under det senaste decenniet, pengar som 
sällan återfås - även där rånarna gripits och dömts.

SVT-webben den 27/12 -07:

“Endast trettio procent av värderånen klaras upp och leder till fällande domar. Av 
de rån som klaras upp är det endast ett fåtal där samtliga inblandade döms eller 
åtalas.

Under den senaste tioårsperioden har uppskattningsvis 800 miljoner kronor stulits i 
samband med värderån och nästan inga pengar har återfunnits.”

Dessa brott förövas av en begränsad grupp tungt kriminella, där de flesta har utländsk 
bakgrund. Sverige ligger här i topp i Europa.

Ur Sydsvenskan, den 6/11 -05:

“Statistik på europeisk nivå visar att 224 värdetransportrån inträffade i Sverige 
mellan 1998 och 2004. Bara Storbritannien, Frankrike och Polen, länder med be-
tydligt fler invånare, ligger före. Sverige ligger också fyra på listan över länder där 
rånarna kommit över mest pengar. Över 450 miljoner kronor har stulits från värde-
transporterna under en sexårsperiod. 

Försäkringsbolagen pekar också ut landet som fjärde farligaste i Europa. Allt detta 
i kombination med att polisen endast klarar upp hälften av rånen gör att branschen 
kräver en rad åtgärder från svenska myndigheter.”

Sverige hade alltså under perioden 224 rån. Danmark hade 93 värdetransportrån, 
Norge 42 och Finland bara 4.

Rånarna är ofta väl informerade: de vet var, när och hur de ska slå till. Hur har de fått 
denna information? Uppenbart är att de haft tillgång till en eller flera “insiders”.
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Här finns med andra ord en koppling med anställningspolitiken. Gällande mång-
faldsplaner och övervakning mot diskriminering försvårar extra kontroll av personer 
från förorten med utländska namn, även om detta de facto är en varningssignal om 
möjlig kriminell infiltration. Risken blir ju där större för lojaliteter med strukturer i 
sin närhet.

6. Narkotika 

Narkotikabekämpningen var tidigare högt prioriterad i Sverige, försäljning av narkoti-
ka var ett allvarligt brott. Med rätta, eftersom narkotikaanvändning genererar många 
andra brott, ofta allvarliga sådana.

Denna brottslighet leder också till höga vårdkostnader.

Ur Expressen den 29/2 -00:

“SÅ STYRS HEROINET TILL SVERIGE. Polisen har kartlagt hur albanska ligor kon-
trollerar narkotikahandeln”

“De albanska ligorna har kopplat ett allt hårdare grepp om den internationella 
rökheroinmarknaden. Statistiken tyder på att alltmer rökheroin smugglas till Skan-
dinavien.

- Det här är ett stort problem för hela Europa. I Sverige kan vi knyta etniska albaner 
till 80 procent av beslagen av rökheroin, säger Walter Kegö, chef för narkotikaroteln 
på rikskriminalen.”

“Ligorna är organiserade efter klassisk maffiamodell och består av ett fåtal familjer. 
De yngsta familjemedlemmarna får arbeta sig upp i hierarkin.

Klanerna härstammar i regel från Kosovoprovinsen, men även från andra delar av 
rest-Jugoslavien.”

“Polisen har kunnat se länkar mellan heroinligorna och den kosovoalbanska gerillan 
UCK.”

“Och läget är akut. Enligt polisens uppskattningar smugglas fyra ton heroin in i 
Skandinavien varje år. Endast ett par hundra kilo beslagtas.

Ligorna är framgångsrika. Kostnaderna för affärerna blir lägre då hela vinsten stan-
nar i familjen. Polisen har svårt att få uppgifter om klanerna eftersom familjemed-
lemmar inte skvallrar på varandra.”

Kosovoalbanerna har dock fått konkurrens, av västafrikaner:

Från SR:s webbsida den 18/1 -05:

“Det är stora mängder vitt heroin i omlopp, och bakom det ligger kriminella nätverk 
med rötterna i västra Afrika.”

“I Stockholm finns idag flera hundra representanter för nätverken som säljer droger, 
främst vitt heroin men också kokain och marijuana, för hundratals miljoner kronor 
varje år.”

“Genom att dumpa priserna och alltid ha narkotika att sälja har de kriminella 
västafrikanska nätverken i princip helt tagit över den tidigare ganska uppdelade 
heroinmarknaden. Marknaden är stor, det finns omkring 15 000 heroinmissbrukare 
i Sverige, och antalet ökar.”

Invandrare förekommer inte bara som distributörer av narkotika, utan även som miss-
brukare. Ur SIV-tidningen “Ny i Sverige”, nr 3/93:

“Antalet invandrare som fastnat i omfattande narkotikamissbruk blir allt fler, enligt 
en rapport från socialtjänsten i Stockholm. Förr var narkomanerna på ‘Plattan’, Ser-
gels torg i Stockholm, till större delen svenskar. Enligt rapporten har bilden förän-
drats markant de senaste åren. Bland svenskarna finns nu stora grupper afrikaner 
och människor från olika delar av Mellersta Östern, framförallt Iran.

Den etniska mångfalden bland missbrukarna har ökat, men enligt socialtjänsten 
finns inga entydiga svar på varför de missbrukar. En orsak kan vara att det finns in-
vandrare, t.ex. iranier, som kommer från områden där narkotikan är billig och där 
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det inte är ovanligt att medelklassen röker heroin och hasch i hemmet. 

De afrikanska missbrukarna har inte velat ha kontakt med uppsökande socialar-
betare eftersom en stor del av dem vistas illegalt i Sverige.”

7. Skattefusk 

Invandrarföretagare deklarerar i genomsnitt för 60.000 kr brutto per år. Detta är min-
dre än vad man kan leva på.

Ur inlägg av “Räknenissen” på Exilen, i sept -03:

“Invandrarföretagare deklarerar i genomsnitt 60 000 kronor per år i inkomst (for-
skaren Hedi Bel Habib på DN Debatt för ett par år sedan) vilket förstås gör att de 
betalar in väldigt lite skatt i genomsnitt.

Däremot förbrukar de offentliga tjänster och transfereringar mycket mer. Ingen kan 
ju leva på 60 000 brutto, alltså får de bostadsbidrag och andra bidrag. Har de familj 
får de barnbidrag, troligen bostadsbidrag, kanske kompletterande socialbidrag, 
kanske underhållsstöd om de skiljer sig, plus att de förbrukar skola, sjukvård, kollek-
tivtrafik etc. Invandrare får mer generösa starta-eget-bidrag än svenskar, trots 
detta går de oftare i konkurs, och då kanske en släkting startar om med starta-eget-
bidrag, etc. Invandrares småserveringar brinner oftare än svenskars - kostnader för 
brandsläckning, polisutredning och försäkring.”

Ur Dagens Nyheter, 14/12 -03:

“Miljarder i svarta pengar försvinner varje år inom krog-, butiks- och frisörbran-
scherna. Nu förbereds ett helt nytt regelverk för att stoppa fusket. Alla företagare 
kan i framtiden tvingas använda plomberade kassaapparater.”
 
“Ett stort problem är att dagens kassaapparater går att manipulera så att endast en 
del av inkomsterna redovisas.”

“Enligt ... skattemyndigheternas särskilda restaurangprojekt plockas nästan varan-
nan krona ut svart inom krogbranschen. Det skulle betyda att staten går miste om 15 
miljarder kronor årligen bara här.”

Ur DN, januari 2004:

“NY KROGSKATT SKA RÅDA BOT PÅ FUSK

Finansminister Bosse Ringholm vill göra om skattesystemet för krogbranschen efter 
spansk modell. Skatten ska styras av krogarnas storlek i stället för, som nu, redo-
visad försäljning.”

“Skatteförlusterna i restaurangbranschen är ett välkänt bekymmer för staten.

Enligt beräkningar undandras årligen cirka 15 miljarder kronor från beskattning.”

Förlusterna för statskassan är här inte den enda negativa konsekvensen. Det betyder 
också att konkurrensen snedvrids. Hederliga företagare slås ut av de ohederliga. 

Enligt TV-nyheterna i slutet av september 2009 uppskattas det belopp som totalt un-
danhålls skattemyndigheterna genom kvittolöshet och fiffel med kassaapparater till 
cirka 40 miljarder kronor.

Åtgärder ska sättas in i form av nya apparater, som kommer att kosta cirka 25.000 kr 
per styck. Detta måste företagarna själva bekosta och åtgärden drabbar såtillvida även 
ärliga småföretagare.

Ur Sydsvenskan den 14/5 -98, intervju med moderat kommunpolitiker:

“- Det jag uppfattar som skattefusk, ojuste och illegal konkurrens är nog vanligast 
förekommande bland de här mindre butikerna på Möllevångstorget, svarar Carl-
Axel Roslund.”

“- Så tyvärr sprider sig det här mönstret även till svenskar med blixtens hastighet... 
de här butikerna egentligen tränger ut normala arbeten på de företag som betalar 
tull, moms och skatt enligt reglerna.”
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“- .. många av de här småaffärerna får starta-eget-bidrag och att de får gratis 
anställda genom API, arbetsplatsintroduktion. Trots det betalar de inte ens in mom-
sen utan skattefuskar.”

8. Skadestånd 

Från SR:s webbsida den 26/5 -09:

“Könsstympad flicka får skadestånd

En 19-årig flicka som tvingades till Somalia för könsstympning har beviljats 400 
000 kronor i skadestånd av Brottsoffermyndigheten, rapporterar Dagens Nyheter.

När flickan var elva år tog mamman med henne till hemlandet och lät en man köns-
stympa henne. Ingreppet skedde utan bedövning.”

Ur DN den  28/10 -03, om diskoteksbranden i Göteborg 1998:

“Rekordbelopp kommer att utbetalas i skadestånd efter diskoteksbranden. Många 
blir ändå besvikna. De anhöriga får vänta längst på besked.

Katastrofen på Backaplan i Göteborg för fem år sedan utgör en exceptionell händelse 
- även ur försäkringssynvinkel.”

“- Bara vi har hittills betalat ut sex till sju miljoner kronor i skadestånd. Diskoteks-
branden är den största enskilda händelsen i vår verksamhet. Till det kommer ut-
betalningarna från försäkringsbolagen, påpekar Hans Sjölander, handläggare på 
Brottsoffermyndigheten i Umeå.

Tidigare har totalbeloppet uppskattats till snarare mer än mindre än 50 miljoner. 
Slutsumman kan emellertid skjuta i höjden.”

Ur Metro den 15/7 -05:

“JOY RAHMAN FÅR 2,5 MILJONER TILL

Justitiekanslern har beslutat att bevilja ytterligare 2.531.468 kronor i ersättning 
till Joy Rahman. Han har tidigare fått cirka 10 miljoner.

Hemvårdaren Rahman dömdes i juli 1994 till livstids fängelse för mord på en pen-
sionerad kvinna i Sätra. Han friades efter nästan åtta år i fängelse, i maj 2002.”

En anledning till att Rahman fälldes var att starka indicier pekade på att han var 
mördaren. Någon annan person har inte dömts som skyldig, så indicierna kan väl sä-
gas fortsätta att peka mot honom, även om de inte ansetts räcka för en fällande dom. 

Indicierna stärks av  att Rahman senare även i sitt hemland Bangladesh blev anklagad 
för ett mord.

9. Advokater och utredningar

Ur BLT den 21/10 -03:

“ADVOKATERNAS ERSÄTTNINGSKRAV STÖRRE ÄN RÅNBYTET

Advokaterna som försvarar de misstänkta för rånet i Bräkne-Hoby begär tillsam-
mans nästan 850 000 kronor i ersättning för sitt arbete.”

“29-åringens advokat, Tomas Rothpfeffer, anger att han jobbat 145 timmar med 
ärendet. För det begär han 256 468 kronor. 37-åringens advokat, Nils Uggla, anger 
att han jobbat 142 timmar. Han begär 244 000 kronor.”

“I går lämnade också advokaten Gunnar Falk in sin kostnadsräkning. Han försvarar 
27-åringen som misstänks för båda rånen. Han anger att han jobbat minst 180 tim-
mar. För det begär han 346 610 kronor. Det betyder att de tre tillsammans begär 847 
078 kronor för försvaret av de misstänkta vid rånet då 400 000 kronor blev bytet.”

Chefsöveråklagare Sven-Erik Alhem förklarar hur det kan bli så höga ersättning-
sanspråk:

“- Stora mål drar ofta stora advokatkostnader. Det kan låta som väldigt mycket pen-
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gar, men man måste också väga in att det rör sig om affärsverksamhet med kring-
personal, resor och många andra kostnader.”

Till detta kommer kostnader för bl.a. åklagaren:

“Kammaråklagare Magnus Ramebäck, som för statens talan i målet, har månadslön 
och tjänar 38 000 kronor i månaden. Han berättade i lördagens BLT att han lagt ner 
uppskattningsvis 96 timmar på rånen.”

Ur DN den 1/11 -98, om diskoteksbranden i Göteborg:

“Snabbheten i eldens utbredning, och tecken som tydde på att det brunnit i ett av 
trapphusen, gör att utredarna ännu på lördagen inte kunde utesluta att branden 
som krävde 60 ungdomars liv var anlagd. 170 poliser arbetar med utredningen.”

Ur Smålandsposten den 3/10 -03, om Sjöbodamordet på en lantbrukare:

“Dråputredningen en kostsam affär”

“Drygt 2,4 miljoner kronor. Smålandspostens undersökning visar att det blev notan 
för att utreda brottet och ställa de misstänkta inför rätta.

Advokaternas arvoden slutade på 726 000 kronor, vilket är nästan lika dyrt som 
polisens hela utredningsinsats.”

“Enligt polis och åklagare har det varit en mycket tungrodd utredning, bland an-
nat eftersom det varit flera inblandade i brottet. Det faktum att det krävts tolk vid 
förhören med misstänkta och vid en stor del av vittnesförhören har gjort arbetet 
extra tidskrävande.”

“En tung kostnad för rättsväsendet är att hålla de misstänkta brottslingarna ba-
kom lås och bom på häkten. En häktesplats kostar omkring 1900 kronor per dygn. 
Därmed har häkteslogin för de dråpmisstänkta i Sjöboda kostat statskassan drygt 
en halv miljon kronor fram tills tingsrättens dom faller. “

“- Dessutom krävdes att häktespersonal gick in på övertid och att vikarier kallades in 
för att klara transporterna till Ljungby tingsrätt. Det blev en merkostnad på 70 000 
kronor, konstaterar kriminalvårdsinspektör Leif Karlsson.

Under de fem rättegångsdagarna fanns det mestadels sju häktesvakter omkring de 
misstänkta för att förhindra rymningar.”

10. Outredda brott

Ur Smålandsposten den 5/1 -04:

“Antalet outredda brott i Kronobergs län blir allt fler. Under 2003 ökade de med när-
mare 20 procent. Ökad brottslighet och misslyckade satsningar på utredningssidan 
är några av förklaringarna.”

 “Antalet anmälda brott ökade under 2003 med 4,5 procent i länet totalt,..”

- Förundersökningarna har också blivit alltmer komplicerade och tar mycket längre 
tid. Dels beror det på att fler nekar till brott, dels att fler behöver tolk vilket fördub-
blar utredningstiden, säger Stefan Karlsson, ansvarig för utredningsverksamheten 
i länet.”

Vad kan då ligga bakom denna ökning?

“Internationaliseringen de senaste åren, med öppnare gränser och mindre kontroll, 
är den främsta anledningen till att brottsstatistiken har ökat. Sverige har blivit en 
del av kriminella, europeiska nätverk.”
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att kostnaderna, knutna till Migrationsverket är höga, även om de utgör 
bara en liten del av invandringens totala kostnader

9 e) Migrationsverket

1. Verket 

Statens Invandrarverk (SIV), tillkom 1969 och heter numera Migrationsverket. 

Verkets budget under det första året uppgick ett 10-tal miljoner kronor. Idag handlar 
det om närmare 11 miljarder kronor. 

Utgiftsökningen har alltså varit nästan tusenfaldig och det var under 80-talet som det 
sköt i höjden. 

2. Processande

En flyktingadvokat har i timarvode 1.100 kr + moms. Vid “tidspillan” blir ersättning 
under kontorstid drygt 1.000 kr, i övrigt 640 kr/timme. 

De totala kostnaderna för “offentligt biträde” uppgick under år 2008 till mer än 230 
miljoner kronor.

Ur TT-telegram i SvD den 28/5 -05: 

“När den nya processordningen för utlännings- och asylärenden träder i kraft be-
höver Migrationsverket 120 tjänstemän som företräder verket i de nya migrations-
domstolarna och som ska pröva hinder för att verkställa avvisningar av flykting-
ar.”

“Den nya ordningen kommer därtill att kräva nyrekrytering av 580 jurister till dom-
stolarna före omläggningen. Till detta kommer fler advokater att behöva biträda 
de asylsökande i domstolsförhandlingarna och domstolarna behöver anlita fler tol-
kar.”

3. Mottagning

Ur DN den 5/0 -09: 

“98 av 290 kommuner har överenskommelser med Migrationsverket om mottagande. 
Kommunen ersätts med 500.000 kronor per år för varje placerat barn. Därutöver 
ersätts varje plats i gruppboende med 1.600 kronor/dygn, plus 300 kronor om den 
är belagd. Dessutom ersätts kommunen för skolgång, särskilda behov, transport till 
kommunen, för utredningen samt för ersättning till god man.”

Sydsvenskan ger den 15/5 -07:

“Utöver schablonersättningarna kan kommunerna söka ersättning för kostnader i 
samband med boende och vård.”

Ur Dalarnas Tidningar den 30/9 -09:

“I snart två år har Ludvika kommun tagit emot ensamma flyktingbarn finansierat 
med statsbidrag från Migrationsverket.”
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“Totalt blir det arbete åt 13 personer:

“Förutom psykolog eller läkare föreslås Notgårdshemmet få både en föreståndare 
och en biträdande föreståndare samt nattpersonal på fyra personer. Dessutom in-
nefattar den nya organisationen fyra handledare och en lärare.”

“Alkazami beräknar att personalkostnaderna kommer att öka med närmare 200 
000 kronor per år men trots det presenterar han en prognos för nästa år som beräk-
nas ge ett överskott på 2.8 miljoner kronor. Det grundar sig på ett statsbidrag på 
11.5 miljoner.”

Ur Sydsvenskan den 21/10 -09:

“Privat aktör tar hand om flyktingbarn

“Malmös fem så kallade transitboenden är överfulla och så sent som i fredags bodde 
sexton barn och ungdomar på hotell. Helt enkelt därför att det inte fanns plats för 
dem någon annanstans.” 

“Sedan den 1 oktober har Malmö ett avtal med Attendo om 23 platser i gamla hotell 
Horn i Erikslust. I samma stund som boendet öppnades blev det fullt.” 

“Kostnaden är 1 995 kronor per barn och dygn för de första 15 platserna, därefter 2 
200 kronor.”

Under år 2000 kom 350 s.k. ensamkommande flyktingbarn till Sverige, år 2009 blev 
antalet 2.250.

Kostnaderna för varje ensamkommande kan uppgår till mer än en 1 miljon kronor per 
år.  Totalt kan detta ge ett belopp cirka 2,5  miljarder kronor per år för de som ankom 
år 2009.

Ur GT/Expressen den 20/3 -07: 

“Ekvationen går inte ihop”

“...Ingen vet hur de ska hantera det ökade trycket från Irak. Förra året tog Sverige 
emot 10 000 irakier, fler än hela EU tillsammans och totalt nästan hundra tusen 
invandrare, nytt rekord.
 
Ett tydligt tecken på problemet är när flyktingmottagandet tvingas till avreglering. 
I dag finns det företag som sköter det som migrationsverket inte hinner med. För 2 
500 kronor natten per person tas ensamma flyktingbarn om hand för att slussas ut 
i samhället.”

De samlade utgifterna för introduktionsersättningar til asylanter uppgick år 2009 till 
2,3 miljarder kronor, vilket betyder en ökning med 5% jämfört med föregående år.

4. Avvisningar

Aftonbladet hade i april 1998 en artikelserie om avvisningar och kostnaderna för des-
sa transporter. Enskilda fall har gång på gång krävt chartrade flygplan, ofta till Mel-
lanöstern eller Afrika. Exempelvis kostade 1997 avvisningen av Theophilius Owie till 
Ghana 222.000 kronor.

Resekostnaderna för deporteringar av asylsökande under 90-talet uppgick till i ge-
nomsnitt 150 miljoner kr per år

Dagens Nyheter skrev den 16/6 -01 om kostnader för avvisningar. Dyrast var en av-
visning till Chile, för drygt 900.000 kr: 

“Mannens ovilja att resa och hans grova kriminella bakgrund gjorde att reguljär-
flyg inte kunde användas. För att inte äventyra andra resenärers säkerhet chartrade 
kriminalvården ett plan. Resan kostade 913.000 kronor, exklusive utlägg för de fyra 
bevakare som följde med. Det var förra årets toppnotering, som dock var nära att 
trilla ned till andra plats. Ett plan inhyrt för att åka till Peru avbokades i sista stund. 



Eftersom personen senare kunde utvisas på annat sätt slapp kriminalvården betala 
planhyran på 1,2 miljoner.”

Andra särskilt dyra utvisningar gällde Kongo-Kinshasa (420.000 kr) och Gambia 
(350.000 kr).

DN gav en översikt av Sveriges kostnader för utvisningar år 2000:

“Till Norden: 11 personer för 11.423 kr per person.
Övriga Europa: 417 personer för 22.565 kr per person.
Asien: 25 personer för 75.616 kr per person.
Nordamerika: 2 personer för 85.689 kr per person.
Sydamerika: 38 personer för 96.687 kr per person.
Afrika: 30 personer för 129.416 kr per person.”

Migrationsverket står för försörjning även av dem med avvisningsbeslut och som upp-
ehåller sig illegalt i Sverige!

5. Återvändande

Återvändarbidrag omfattar inte bara personer som fått asyl, och ska återvända när 
förhållandena i hemlandet så medger. Det omfattar tydligen även personer som fått 
avslag på sin begäran om asyl och PUT i Sverige. 

Ur VLT den 11/8 -09:

“För år 2009 är året som regeringen valt att satsa stora summor pengar på att          
effektivisera återvändandet av asylsökande personer som fått avslag.

Migrationsverket har fått cirka 40 miljoner kronor extra ur statens ficka för att kun-
na prioritera arbetet med återvändanden.”
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att det finns flera typer av kostnader, knutna till språket

9 f) Språk

Ds 1995:68 återger uppgifter i Statsliggaren 1991/92, från Utbildnings- och Socialde-
partementen - utgifter i miljoner kronor:

“1. Hemspråksträning i förskolan: 40

2. Hemspråksundervisning: 780

3. Studieförbundens utbildning i svenska för vuxna invandrare: 290

4. Speciell undervisning i svenska för invandrare i skolväsendet: 860

5. Övrigt (viss annan utbildning i svenska för invandrare, tolkning och tolkutbild-
ning, stiftelsen invandrartidningen, ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
mm): 32.”

Summa: drygt 2 miljarder kronor.

1. SFI 

SFI - Svenska för invandrare är en stor och ökande utgiftspost i statens budget. Dess 
verksamhet har dock ofta låg effektivitet.

Ur Thomas Gürs recension av en bok av Masoud Kamali, i SvD den 10/1 -98: 

“Enligt arbetsförmedlingens regler kan bara den som avslutat Sfi anmäla sig som 
arbetssökande, få ersättning eller vara föremål för någon arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd.

‘Vissa invandrare, vars strategi är att leva på socialbidrag, vill inte 
avsluta sina språkkurser alltför snabbt’, konstaterar Kamali.”

Med närvaron på SFI-undervisningen har det ofta varit litet “si och så”.

Ur Thoralf Alfssons blogg, feb.2010:

“För hela Sverige kostade SFI-utbildning under 2008 hela 1550 miljoner kronor.

“Efter 2 år har bara ca 35 procent blivit godkända i sin SFI-utbildning.”
 
“Det mest anmärkningsvärda är att ca 40 procent avbryter sina studier i SFI. Utav 
dessa är de så många som nästan 20 procent i riket som slutar av okänd anled-
ning.”

Kan det ha varit så att motivet för att gå SFI inte var att lära sig svenska, utan att få ut 
bidrag?

Ur Sydsvenskan den 5/9:

“BURLÖV HAR INTE RÄTT NEKA FAMILJ BIDRAG.

Barnens bästa viktigare än skolk från svenskundervisningen.

Socialnämnden i Burlöv har inte rätt att neka en familj bidrag bara för att mamman 
i familjen skolkat från undervisningen i svenska för invandrare.



Det har kammarrätten slagit fast i en dom och i beslutet lutar man sig bland annat åt 
kraven i FN:s barnkonvention om att särskilt beakta hänsyn till barnens bästa.

Burlövfamiljen består av fyra barn, en pappa som har ett halvtidsjobb och en mam-
ma som i vintras började läsa svenska för invandrare. Men hon kom inte till alla 
lektioner. För den period tvisten gäller var hon frånvarande utan giltigt skäl från tio 
av 20 lektionsdagar.

...Bidragen var kopplat till närvaroplikt och kvinnan var informerad om kraven, 
hävdar Burlövs socialnämnd.

Men pappan överklagade beslutet till länsrätten med motivering av avslaget drab-
bade barnen... Länsrätten dömde till familjens fördel, precis som kammarrätten nu 
gjort sedan Burlövs kommun överklagat länsrättens dom.”

Ur “I Sveriges väntrum”: 

“I stället för piska innehöll förslaget en extra morot till den som deltar i sfi (svenska 
för invandrare) och introduktionen.

I Malmö finns redan ett sådant system. Den som deltar får 700 kronor extra per 
månad förutom den vanliga introduktionsersättningen som alla nyanlända utan 
jobb eller annan försörjning får från kommunen.”

“Folkpartiet skriver i sin rapport att av nyanlända utomnordiska invandrare är det 
cirka hälften som deltar i sfi. Andelen har de senaste tretton åren varierat mellan 
sextioen och fyrtiotre procent.

Resultaten har försämrats sedan mitten av 1990-talet. Då var 48 procent godkända 
efter två år, jämfört med 35 procent nu.”

Ur Fria Nyheter den 12/1 -10:

“Vuxenförskola för analfabeter i Sundsvall”

“...Nu öppnas skolan igen, åter i kommunal regi, och inte för vilka elever som helst 
utan för invandrade analfabeter.”

“Nu blir skolan istället en investering för framtiden, enligt kommunen, som skall lära 
upp vuxna analfabeter så att de skall klara av att sedan lära sig ‘Svenska för invan-
drare’.

- Här kan studerande som behöver praktisk träning förbereda sig inför SFI, säger 
skolan rektor Stig Eriksson till tidningen Dagbladet och tillägger:

- Många som kommer hit är analfabeter och behöver träna på att skriva och tala in-
nan de kan börja studera.”

2. Tolkning 

Ur SvD den 2/1 -04, artikel av Riita Öberg, VD för Stockholms Tolkförmedling:

“SVERIGE BEHÖVER 5.000 NYA TOLKAR

I dag talas över hundra språk i Sverige. Detta ger tolken en nyckelposition. Årligen 
utförs över en miljon tolktimmar. Det kan vara allt ifrån tolkning i domstolen där en 
misshandlad invandrarkvinna kan föra fram sin berättelse, till tolken som är med på 
en förlossning och förmedlar information till en förstföderska.

Auktorisation kan idag fås i endast 34 språk. Över 5.000 personer arbetar idag som 
tolkar i Sverige, av dessa är bara drygt 800 auktoriserade av Kammarkollegiet. “

Men behovet kommer att öka drastiskt, förutspår Öberg:

“Inom ett par år kommer det sannolikt att behövas dubbelt så många tolkar, dvs 
10.000 tolkar i landet. De flesta bör självfallet vara auktoriserade. Idag finns exem-
pelvis bara två auktoriserade tolkar i rumänska. I somaliska, som är ett stort invan-
drarspråk, finns bara sex auktoriserade tolkar. I dag är alla auktoriserade tolkar i de 
mest efterfrågade språken i princip garanterade full sysselsättning.

Bristen på auktoriserade tolkar medför att dessa söker sig till de högst betalda upp-
dragen, de inom domstols- och rättsväsendet. Auktoriserade tolkar behövs även inom 
andra sektorer.
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Den hårda konkurrensen i tolkbranschen med bl a regelbundna upphandlingar där 
det lägsta priset - den lägsta lönen - vinner, riskerar att resultera i att många av de 
mest kvalificerade tolkarna söker sig bort från branschen.”

Kvalitetsproblem, alltså. Ändå kostar det mycket pengar:

“I ett internationellt perspektiv satsar det svenska samhället mycket på tolktjänster, 
totalt över 400 miljoner årligen. Därtill kommer anslagen för den statligt finansierade 
tolkutbildningen genom Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och auktorisationsför-
farandet inom Kammarkollegiet. Det räcker dock inte för att täcka behoven.”

a) asyleriet 

Ur TT-telegram i SvD den 28/5 -05: 
 “När den nya processordningen för utlännings- och asylärenden träder i kraft ... 
domstolarna behöver anlita fler tolkar.

Med hjälp av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet är flera 
folkhögskolor i färd med att anordna kurser i rättstolkning för auktoriserade tolkar 
i de stora asylspråken som arabiska och ryska. Kammarkollegiet har i höst lagt in 
extra prov för blivande rättstolkar.”

b) rättsväsendet 

Från SR:s webbsida den 3/11 -03: 

“Behovet av tolkhjälp i Sverige ökar. Enbart i tingrätter genomfördes 4.400 förhan-
dlingar där minst en tolk fanns i rättsalen. Vem som helst kan bli tolk. Det finns inga 
formella krav och ingen kontroll av tolkarna hos domstolarna.”

“Ekot har talat med advokater, nämndemän, domstolspersonal, poliser, dömda, auk-
toriserade rättstolkar och alla ger samma bild. Felaktiga översättningar förekom-
mer i våra domstolar och är ett hot mot rättsäkerheten.”

“En auktoriserad tolk kostar mer. Men vissa myndigheters avtal med tolkbyråerna 
är skrivna så att myndigheten betalar samma summa pengar oberoende av vilken 
tolk som kommer. Det är inte heller lätt att veta vem det är som kommer. Så tolk-
förmedlingen tjänar mer på att skicka en icke auktoriserad tolk.”

Ur DN den 28/10 -03: 

“19-årige Foad erkänner att han kanske har det största ansvaret för att branden 
uppstod. Sedan även Behrouz förhörts har tingsrätten nu tre olika versioner av hän-
delseförloppet. För de 36 tolkarna är rättegången ett unikt uppdrag.” 

Ur Smålandsposten den 5/1 -04:

“Antalet outredda brott i Kronobergs län blir allt fler. ..”

“- Förundersökningarna har också blivit alltmer komplicerade och tar mycket län-
gre tid. Dels beror det på att fler nekar till brott, dels att fler behöver tolk vilket för-
dubblar utredningstiden, ...”

c) sjukvården 

Ur DN den 2/9 -08: 

“Allianspartierna i Stockholms län utövar självkritik: Vi har missat invandrares be-
hov ... Vi höjer också tolktidsersättningen med 50 procent vilket ger väsentligt större 
resurser till exempelvis Skärholmen, Tensta och Rinkeby.”

d) kommunerna 

Ur UNT den 20/5 -03:

“UPPSALAS 98 OLIKA SPRÅK”

“Acholi, ewe, gajarati - många språk låter som exotiska frukter. Men de talas här 
i Uppsala, och kommunen kan erbjuda tolkhjälp till dem alla. Randa Khalil Lind-
berg är kommunens enhetschef för Tolkförmedlingen med ansvar för omkring 1 000 
tolkärenden i månaden.” 
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“Randa Khalil Lindberg, enhetschef för kommunens Tolkförmedling berättar ...”

“- Våra kunder är i första hand landstinget och primärvården, men också polis, 
tingsrätt, myndigheter, skola, och socialen. De kontaktar oss, beställer en tolk och vi 
ringer upp någon av våra 300 tolkar och ger honom eller henne uppdraget.”

“Det förekommer då och då att barn ibland får agera tolk åt sina föräldrar. Randa 
Khalil Lindberg är kritisk till detta.

- Det är absolut fel att barn tolkar åt sina föräldrar på BVC eller inom sjukvården. 
Plötsligt blir barnen föräldrar åt sina föräldrar - de ombytta rollerna är inte bra. 
Dessutom sker detta ofta i känsliga situationer, hos advokaten eller hos soc. Jag tyck-
er inte det är rätt att utsätta barn för den belastningen.”

e) övrigt

Ur Arbetet, den 16/2 -99:

“Det är svårt att ta körkort idag och ännu svårare är det om man är invandrare och 
har begränsade kunskaper i svenska. Automatiskt byte av körkort får bara göras 
mellan EU-länderna, Norge, Schweiz och Japan. Andra nationaliteter måste ta nytt 
körkort.

Det är få trafikskolor som har utbildning på andra språk. ...Det nya datorbaserade 
teoriprov, provIT, som enligt Vägverkets planer.. ...finns bara på svenska.

- Det här kommer att bli ett mycket stort problem för oss. Det finns idag inga be-
gränsningar när det gäller språkanvändning vid körkortsproven. Det innebär att 
vi måste anlita tolkar. Vi räknar med att tolkkostnaderna i år kommer att hamna 
mellan 750.000 och 1 miljon kronor för oss i sydvästra Skåne.

- Jag har hört att det diskuteras olika lösningar ... bl.a. att tolkkostnaderna helt eller 
delvis måste betalas av körkortstagaren. Det kanske är en bra lösning. ...en del elever 
kommer hit 10-12 gånger för att avlägga prov, säger Lars-Erik Svensson.”

3. Översättningar 

Även översättningar av textmaterial kan behövas inom de områden som räknats upp 
ovan beträffande tolkning.

Till detta kommer kostnader för översättning och upptryckning av valmaterial på olika 
språk.

Man behöver ju inte kunna svenska för att få svenskt medborgarskap och beträffande 
kommunalval har även utländska medborgare rösträtt, efter tre år i Sverige.
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att målsättningen om “mångkultur” skapar kostnader utöver vad som 
annars hade varit nödvändigt

9 g) Mångfald

1. Hemspråksundervisning

“Hemspråk” hette det tidigare, nu heter det “modersmål”. I inget annat land tar sam-
hället ett sådant ansvar för att invandrarbarn ska bevara det språk man talar i föräl-
drarnas hemland. Här går föräldrarna ofta arbetslösa och om det är något de kunde 
ha tid med, om de själva tycker det är viktigt, vore det väl att ta sig an sina barns kun-
skaper i ifrågavarande språk. Men i Sverige ligger alltså detta ansvar på samhället och 
skattebetalarna. 

164.000 barn i Sverige, 18,1% av samtliga elever, var läsåret 2008/09 berättigade 
till sådan undervisning, i årskurserna 1 till 9. Här gäller fortfarande den äldre defini-
tionen på “andra generationens invandrare”: har man minst en förälder född utom-
lands kan detta räcka. För många barn räknas alltså inte svenskan som modersmål, 
trots att de både är födda i Sverige och bor i Sverige.

Kompromisslösheten är dessutom total: även om det bara finns ett barn i området 
som ska lära sig ett visst språk, så ska det kunna ordnas. Kosta vad det vill. Hur mycket 
det hela kostar går nu inte att få fram, men det rörde sig 2008/09 om nära 88.000 
deltagande elever, fördelade på ett 100-tal olika språk.

Bortsett från kostnader kan naturligtvis ifrågasättas hur denna språkundervisning 
påverkar integrationen i det svenska samhället. Uppgifterna nedan kommer från 
Skolverket. Siffrorna avser antalet elever läsåret 2008/09. Kring år 2000 var siffran 
64.000, på knappt tio år har alltså skett en ökning med 37%.

De ligger arabisktalande överlägset i topp, följt av serbo-kroatiskan, både vad 
gäller antalet berättigade till, och antalet deltagande i, modersmålsundervisning.  

Högst deltagandeandel har de som talar somali, följt av arabiska och albanska.

En rektor för modersmålsundervisningen i Stockholm uttalade i Metro den 14/2 -00 
att det viktigt för “unga med ursprung i andra länder” att “lära sig sitt modersmål”: 
“- Det handlar om att finna sin kulturella identitet...”

Ur “Svensk invandrarpolitik”: 

“En principiellt viktig reform som låg i linje med denna förändrade syn på invand-
rarnas och minoriteternas rätt till det egna språket och kulturen var den sk hem-
språksreformen (1976), varigenom kommunerna blev skyldiga att ge barnen under-
visning i deras modersmål.”

“Redan 1965 beslöt regeringen att införa kostnadsfri undervisning i svenska för in-
vandrare via studieförbunden. Verksamheten har kommit att bli mycket omfattande, 
och 700 miljoner kr har totalt satsats på denna undervisningsform sedan mitten av 
1960-talet.”

Ur “Det finns gränser”: 

“Efter en granskning av Riksrevisionsverket (RRV), som presenterades 1990, 
framgick att kostnaderna per elev i invandrarundervisningen var mycket höga i 
förhållande till kostnaden per svensk elev.”

“Att vi skulle få en sådan byråkrati för 
invandrar- och flyktingfrågan...Det 
har ju växt fram en hel industri för det-
ta ändamål, med en massa tjänstemän 
och s.k. invandrarexperter.”

David Schwarz,  redaktör för 
“Invandrare & Minoriteter” 

Modersmålsspråk i Sverige:

albanska 
amhariska 
arabiska 

armeniska 
assyriska/syrianska 

bengali 
bosniska* 
bulgariska 

danska 
dari 

engelska 
estniska 

feili 
finska 

franska 
grekiska 

hebreiska 
hindi 

isländska 
italienska 

kantonesiska 
koreanska 
krotatiska
kurmanji 

lingala 
luganda 

mandarin 
mandinka 

nederländska 
norska 

persiska 
polska 

portugisiska 
punjabi 
romani 

rumänska 
ryska 

samiska 
serbiska 

singalesiska 
somali 
sorani 

spanska 
swahili 
tagalog 

tamil 
thailändska 

tigrinska 
tjeckiska 
turkiska 

tyska 
ungerska 

urdu 
vietnamesiska 

wolof



“...att även invandrarelever som hade mycket små, eller nästan obefintliga kunskaper 
i hemspråket, fick tillträde till hemspråksundervisningen och att kommunerna också 
fick statsbidrag för dessa elever. RRV noterade att undervisningen ibland gavs 
i mycket små grupper, ibland bara en eller två elever.”

Läraren kunde i ibland vara de egna föräldrarna - så skapades sysselsättning för in-
vandrare.

Ur Svenska Dagbladet den 15/4 -04: “50 MILJONER TILL NY SATSNING PÅ HEM-
SPRÅK. Modersmålet ska även användas i matematik.”

2. Föreningar och tidskrifter 

Tidningen Dala-Demokraten meddelade i mars 2003 att Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxnas lärande har beslutat att storleken på bidragen till invandrarföreningarna i 
Borlänge ska ligga på 247 000 kronor. 

Ur “I Sveriges väntrum”: 

“Ulrika By menar...

- Jag vet invandrarföreningar som får bidrag till jämställdhetsprojekt som är ett 
skämt. Det snackas öppet om att bara man har med ordet ‘jämställdhet’ i sin an-
sökan om bidrag så är det lugnt. Till och med tjänstemän är kritiska, men ingen 
orkar bry sig.”

Ur Sydsvenskan den 14/11 -99:

“Staten ger för mycket pengar till invandrarföreningar. Det sade socialantropolo-
gen Aje Carlbom från Lund när han talade på seminariet ‘Lokal kultur - världskultur 
i Malmö?’... Han anser att föreningarna som arbetar för att bevara sin kultur ökar 
segregationen.”

Det förekommer också direkt fusk med bidrag, förmodligen i stor omfattning.

Ur DN Stockholm den 21/3 -95:

“BIDRAGSFUSK I FÖRENINGAR - bara 1 av 30 invandrarföreningar hade rätt 
medlemsantal.”

Det handlar om en granskning från revisionskontoret inom Stockholms kommun, som 
förra året specialgranskat 30 invandrarföreningar:

“En hade angett 700 medlemmar fast det bara var 100 stycken, några hade dålig 
ordning på ekonomi och redovisning. Bara en förening hade uppgett rätt medlems-
antal.”

Bara 1 av 30! Men Iris From från invandrarförvaltningen var fylld av förståelse:

“Det finns en stor okunnighet och det kan vara svårt att förstå reglerna för bidrag.”

Själva systemet inbjuder till fusk, genom att varje “medlem” möjliggör mycket i stats-
bidrag. 

Även utan direkt fusk kan medlemsantalet hållas högt på ett konstlat sätt, genom 
mycket låga medlemsavgifter.

Bidrag kan hamna också hos föreningar som stöder den regim de har “flytt” ifrån.

Ur SvD den 24/11 -09:

“Föreningsbidrag granskas hårdare

“Det är konsekvensen av sommarens starka kritik mot att den regimvänliga Eritrea-
festivalen fick kommunalt stöd, totalt 210 000 kronor under fyra år.”

“Arrangörerna, som menar sig ha världens största exil-eritreanska festival, ger en-
ligt rapporten regimen sitt stöd såväl i åsikter som med pengar.”
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Invandrarföreningar i Borlänge som 
fick bidrag:

Iranska föreningen (10 000 kr),
Filippinska föreningen (18 000 kr),
Multikulturarbetareföreningen Ziryab 
(2 000 kr),
Kurdiska föreningen (20 000 kr),
Somaliska föreningen (20 000 kr),
Islamiska förbundet (53 000 kr),
Bosniska folkets förening (25 000 kr),
Islamiska ungdomsföreningen (5 000 kr),
Arabiska kulturföreningen (5 000 kr),
Somaliska svenska föreningen Sahan 
(25 000 kronor),
Unga örnars sommarkollo (15 000 kr),
Somaliska kvinnors friskvårdsförening 
(20 000 kr),
Jubbaland förening (2 000 kr),
Somaliska förefattarföreningen (2 000 kr),
Horn av afrikas kulturförening (18 000 kr),
Badhere (2 000 kr),
Birbirso ungdomsförening (5 000 kr).



“Just nu ligger ett 80-tal bidragsansökningar från invandrarföreningar för bedömn-
ing.”

Sharafs Hjältar är en föreningen i stil med Lugna gatan, av unga invandrare som ska 
ha bytt spår. I detta fall är målet att bekämpa hedersförstryck. Det har dock blivit si 
och så med redovisningen av bidrag.

Fria Nyheter, den 17/2 -10:

“Sharaf hjältar får skarp kritik av Göteborgs kommun

I Göteborgs Posten kan man läsa om att Sharafs hjältar får kritik av Göteborgs kom-
mun för bristfällig redovisning av hur bidrag använts. Men också att organisationen 
tog emot kommunbidrag och samtidigt krävde betalt för att föreläsa på Göteborgs 
skolor.

Sedan 2007 har kommunen pumpat in ca 3 miljoner kr i ‘Sharafs hjältar’ Nu har flera 
tjänstemän synpunkter med hur dessa skattemiljoner använts. Trots flera påmin-
nelser har organisationen inte lämnat in det underlag som kommunen begärt att få 
för att se hur kommunbidraget har använts.”

3. Bibliotekens bokinköp

De flesta bibliotek i Sverige har gjort omfattande inköp av böcker på olika invand-
rarspråk. 

4. Utredande 

Hur många statliga utredningar - SOU - har inte ägnats åt invandringspolitik och flyk-
tingmottagning, integration och mångfald, diskriminering och språkfrågor?

Listan blir häpnadsväckande lång, och till SOU:n kommer utskottsutlåtanden och 
propositioner, eller skrivelser från regeringen. Det blir en avsevärd byråkrati och for-
skningsapparat som hålls igång av invandringsfrågorna!

En sökning på riksdagens webbsida gav hundrtals eller tusentals träffar på sökord som 
“invandring”, “integration”, “flyktingar”, “medborgarskap” och “diskriminering”  för 
SOU respektive propositioner/skrivelser.

Några av träffarna på utredningar om diskriminering:

SOU 2006:87: Arbetskraftsinvandring i Sverige 
SOU 2006:79 Integrationens svarta bok
SOU 2006:78 Hälsa, vård och strukturell diskriminering
SOU 2006:73 Den segregerande integrationen 
SOU 2006:60 På tröskeln till lönearbete
SOU 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar
SOU 2006:56 Ansvarsfull servering - fri från diskriminering
SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik
SOU 2006:40 Utbildningens dilemma
SOU 2006:37 Om ...det villkorade medborgarskapet
SOU 2006:30 Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering ..
SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning
SOU 2006:19 Att återta mitt språk
SOU 2006:8 Mångfald och räckvidd
SOU 2005:112 Demokrati på svenska? 
SOU 2005:91 Agenda för mångkultur 
SOU 2005:69 Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering
SOU 2005:56 Det blågula glashuset 
SOU 2005:41 BORTOM VI OCH DOM 
SOU 2005:40 Rätten till mitt språk 

SOU 2004:49 Engagemang, mångfald och integration
SOU 2004:48 Kategorisering och integration. 
SOU 2004:33 Kunskap för integration. 
SOU 2004:21 Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?
SOU 2003:17 Diskrimineras invandrarföretagen
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SOU 2001:48: Arbete mot etnisk diskriminering 
SOU 1999:8 BYGG EN INTEGRERAD VÄLFÄRDSSTAT
SOU 1997:174: Räkna med mångfald
SOU 1996:55: Sverige framtiden och mångfalden
SOU 1995:76: Arbete åt invandrare
SOU 1992:96: Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet 
SOU 1984:55 I rätt riktning - Etniska relationer i Sverige. 
SOU 1983:18 Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Ur boken “Sverige och invandringen”, Karl-Olov Arnstberg, 2008: 

“Det var många som skulle sammanträda och diskutera invandrarfrågor. Invan-
drarrådet, invandrarverkets stora referensgrupp, lilla referensgrupp, utbildnings-
radion, arbetsmarknadsdepartementet, socialdepartementet, socialstyrelsen, 
skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och statens kulturråd.

Vid mitten av 1980-talet fanns i ‘Invandrarsverige’ omkring 7.500 lärare som un-
dervisade i svenska för invandrare och över 4.000 hemspråkslärare.  Det 
fanns invandrarpsykologer, invandrarkuratorer och  naturligtvis invandrarjour-
nalister.  Bara på Sveriges Radio och TV var de ungefär 150 till antalet”

“Klientifieringen och hanteringen av invandrare skapade många jobb åt svenskar 
och företagsamma invandrare.”

Merit Wager den 15/11 -09:

“Många utredningar tillsätts och analyseras och utreds på nytt; många hearings och 
seminarier och konferenser hålls och resulterar i en massa dokumentation. ‘Mycket 
snack och lite verkstad’ verkar vara den officiella svenska parollen.”

5. Diskrimineringslagar

Diskrimineringslagstiftningen har en kostnad som är omöjlig att uppskatta i kronor, 
men förmodligen är hög. En kostnad i form av större svårigheter för småföretag och i 
färre nyanställningar.

Ur “Positiv särbehandling är också diskriminering”:

“Med all sannolikhet kommer de nya lagarna med sina skärpningar och sina åläg-
ganden om aktiva åtgärder eller stöd- och kompensationsåtgärder osv, att snarare 
innebära att utrymmet för massmedialt motiverade men i sak godtyckliga ageran-
den från olika ombudsmannamyndigheter ökar, samtidigt som den belastning som 
nya lagar och regler innebär för företagare minskar möjligheten för de grupper som 
lagarna avser att skydda att göra sig gällande på arbetsmarknaden.”

“Och då har de nya lagarna blott tjänat till att tillfredsställa en självrättfärdigande 
politisk elit, men till en samhällsekonomisk kostnad vars storlek ingen riktigt förmår 
att ange.”
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att det omfattande kampanjandet för att övertyga svenskarna om mång-
kulturens fördelar vittnar i sig om en mångfald...

9 h) Kampanjande

1. Fenomenet kampanjande

Alltsedan 1980-talet har det bedrivits olika kampanjer mot “främlingsfientlighet och 
rasism”, från stat, landsting, kommuner och organisationer. 

Kampanjandet har omfattat manifestationer och möten, teaterföreställningar och 
seminarier, uppsatstävlingar och studieresor till Auschwitz, utdelande av priser och 
stipendier, utgivning av böcker och tidskrifter. 

Framförallt satsas alltmer skattemedel eller medel ur Allmänna Arvsfonden på en 
flora av projekt och tidskrifter för att bekämpa “rasism”, “främlingsfientlighet” och ett 
antal otäcka “fobier”.

Ur NT den 20/9- 01:

“Integrationsverket får extrapengar

Integrationsverket får tio miljoner kronor för introduktion av invandrare i arbets-
livet och fem miljoner kronor för att öka mångfalden på arbetsmarknaden. Det är 
samma summa som i förra årets budget.

- Satsningen på att öppna dörrarna för personer från andra länder 
fortsätter, säger Andreas Carlgren, generaldirektör på Integrationsverket.

Hälften av verkets projektstöd på tio miljoner kronor är öronmärkta för arbetet mot 
rasism och främlingsfientlighet.”

2. Ny födkrok

Det är ingen överdrift att säga, att antirasismen och det politiskt korrekta opinions-
bildandet blivit till en födkrok för en växande skara.

Floran av webbadresser till sådana sidor är således omfattande.

3. Inte bara skattemedel

Tillflödet av resurser kommer alltså inte bara genom skattebetalarnas insatser, utan 
även genom avlidna. Exempelvis tidskriften Expo har kunnat påräkna bidrag från 
Allmänna Arvsfonden. 

Denna fond har sina tillgångar genom svenskar som avlidit utan att lämna arvingar 
efter sig och utan att ha testamenterat sina pengar. Ur arvsfonden går överhuvudtaget 
stora belopp till ett otal politiskt korrekta projekt.

Tidningsnotis, den 17/5 -01:

“Fem miljoner kronor mot rasism och homofobi

Regeringen har beslutat att anslå fem och en halv miljon kronor till sjutton lokala 
organisationer för arbete mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och ho-
mofobi.

Webbdresser för pk-propaganda:

Alla betyder alla 
Amnesty 

Arm i arm 
Centrum mot rasism

Diskrimineringsombudsmannen 
Expo 

Fem i tolv 
Get educated 

Gringo
Immigrantinstitutet 
Integrationsverket 
Levande historia 

Mana 
Miljonkulturell ungdom 

Mångfald och dialog 
Mångkulturellt Centrum 

Nätverket mot rasism 
Svenska FN-förbundet 

Svenska Helsingforskommittén 
Sverige mot rasism

Ungdom för mångfald
Ungdom mot rasism

Quick response

“Antirasism har blivit en födkrok för 
allt fler. För att födkrokar skall fortsät-
ta existera krävs rasism, nynazism och 
antisemitism,   vilket är en av förklar-
ingarna till att allt fler svenska företeel-
ser etiketteras som rasistiska, nazist-
iska, främlingsfientliga, antisemitiska 
osv. 

Det finns alltså betydande ekonomiskt 
intresse av att underblåsa  konflikter 
mellan invandrare och svenskfödda,..” 

Fri Information

“Indelningen av den svenska befolk-
ningen i svenskar och invandrare 
har skapat en marknad för politiker,          
debattörer och mediefigurer av utlän-
dsk härkomst. Personer som annars 
inte skulle ha uppmärksammats i den 
allmänna debatten eller inom politiken 
har vunnit berömmelse och kunnat 
göra karriär genom att framträda i 
rollen som självutnämnda talesmän 
för ett fiktivt invandrarkollektiv.”

Magnus Karaveli



218

Det berättade demokratiminister Britta Lejon vid den internationella konferensen 
Learning Democracy i förra veckan.

Fryshuset, Teater Amabile i Klippan och Expo är några av de föreningar som får 
dela på stödet. Anslaget är ett led i regeringens arbete mot rasism som inleddes 
våren 2000.

30 miljoner kronor kommer att delas ut genom Allmänna Arvsfonden till olika lokala 
projekt under tre års tid.”

Några exempel på nationella projekt, hämtade från Arvsfondens webbsida, oktober 
2009:

Svenska Röda Korset, Stockholm 
Förstudie - ensamkommande barn och unga
har beviljats stöd med 90 000 kronor

Syftet är att utveckla Röda Korsets arbete med ensamkommande barn och unga för att 
ge dem stöd att tillvarata sina rättigheter, minska isolering, bryta ofrivillig ensamhet 
samt skapa mervärden för individen oavsett om denne får stanna i landet eller inte.

Rötter, Stockholm 
STOCK TV
har beviljats stöd med 886 000 kronor

Projektet ska skapa en nischad och unik videokanal online för unga oetablerade film-
skapare som med sina digitala berättelser vill dokumentera och skildra sin egen gatu-
kultur. Projektet syftar till att stärka unga att delta i samhällsdebatten.

Ungdomsalternativet, Malmö 
Träning för förändring – värdegrundsarbete i praktiken
har beviljats stöd med 2 300 000 kronor

Projektets syfte är att ta fram och sprida enkla, effektiva och attraktiva pedagogiska 
verktyg för att förhindra utveckling av aggressiva och antisociala beteenden och attity-
der innan ungdomar fastnat och etablerat sig i utanförskap, våld och kriminalitet.

Skyddsvärnet, Stockholm 
Jalla för alla
har beviljats stöd med 1 400 000 kronor

I projektet ska killgrupper och utbildningar startas upp för ensamkommande flyktin-
gungdomar så att de får ett så snabbt och bra stöd som möjligt för att komma in i det 
svenska samhället. Den primära målgruppen är unga killar och män i åldern 17-25 år, 
som är ensamkommande flyktingar och söker asyl eller har fått uppehållstillstånd i 
Sverige.

Eller lokala projekt:

Fotbollsklubben FC Rosengård, Malmö 
Framtidsprojektet Förebyggande åtgärder för ungdomar i Rosengård
har beviljats stöd med 1 610 000 kronor

Den grundläggande tanken är att företagen, gymnasie-, och grundskolor tillsammans 
med ungdomar arbetar för ett ökat intresse till vidareutbildning och yrkesliv. 

Rinkeby Folkets Husförening, Spånga 
Eblas hus
har beviljats stöd med 655 000 kronor

Projektet ska skapa en mötesplats för flickor, varav många är nyanlända, oftast en-
samkommande flyktingar, som är våldsutsatt och/eller lever i isolering. Målen är att 
ge dem utvecklande fritidsaktiviteter, anpassade utbildningsalternativ, hjälpa dem att 
skapa nätverk med andra unga, vara en sluss till andra organisationer och myndighet-
er, ge dem verktyg att förstå sin situation och kraft att förändra den samt påverka kvin-
nosynen i lokalsamhället, såväl hos föräldrar som andra vuxna.

Författarcentrum Väst i Västra Götaland, Göteborg 
Made in Backa
har beviljats stöd med 70 000 kronor
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10-15 barn från olika skolor i Backa med olika etnisk bakgrund ska bilda en redak-
tion och göra ett provnummer av en litterär tidning kallad Made in Backa. Den ska 
innehålla barnens egna dikter, prosatexter, noveller och reportage. Projektet vill mot-
verka segregering och utanförskap.

Wikipedia om Expo:

“Indirekt har stiftelsen Expo erhållit ekonomiska medel från staten i form av 2,2 
miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för det tvååriga projektet ‘Demokrati 
mot rasism’ som syftade till att ‘definiera metoder som kan motverka rasistiska och 
extrema gruppers lokala rekrytering av skolungdomar’. Projektet involverade ‘de 
demokratiska politiska ungdomsförbunden’.

Under 2002 och 2005 mottog Expo sammanlagt 1,1 miljon kronor från (med fem 
miljoner kronor statsunderstödda) Stiftelsen Hela Sverige - Artister mot nazister. 
Under 2006 beviljades man en halv miljon kronor per år under en femårsperiod från 
samma stiftelse. I januari 2008 premierades 14 Expo-medarbetare med sammanlagt 
350 000 kronor från artister mot nazister. Stockholms läns landsting delade 2006 ut 
ett pris på 20000 kr till Expo. Centrum mot rasism delade 2005 ut ett pris på 30 000 
kr till Expo. Stiftelsen Expo har fått in 371 000 Euro (ungefär 3.5 miljoner kronor) 
via sina kontrakt som nationell samordnare för projekten RAXEN3 - RAXEN 6. 

Vissa år får man stöd från kulturrådet, 2006 fick man exempelvis 75 000 kronor och 
i januari 2008 beviljades tidningen Expo ett distributionsstöd för kulturtidskrifter 
på 175 000 kr.

En del av Expos inkomster är stöd från privata organisationer (bland annat det stif-
telsedrivna Bokförlaget Natur och Kultur) och privatpersoner.”

Expo får även in ekonomiska medel genom föreläsningar. På sin webbsida ger Expo 
besked om vilka kostnader som detta är förenat med: 10.000 kronor + moms + res-
ersättning är det lägsta priset, en heldag kan komma upp i 25.000 kronor:

4. Generöst tilltagna belopp

Som exemplet CMR - “Centrum Mot Rasism” - visar kan det röra sig om väl tilltagna 
summor att disponera för dem som företräder rätt åsikter.

Ur SvD den 26/8 -05, en kommentar av Tove Lifvendahl:

“Under Almedalsveckan fick jag påkostade broschyrer från Ungdomsförbundet för 
mångfald som ville lansera ett nytt parti, allt bidragsfinansierat.

För några dagar sedan erbjöds jag en gratis tidningsprenumeration, ‘kompish’, för 
att gå med i en nystartad förening ‘så att de kommer upp i tusen medlemmar innan 
15 september och därmed får möjlighet att söka statsbidrag’.

På nätet går att läsa att Miljonkulturell ungdom vill göra kulturrevolution och visa 
Sverige vilken potential som vilar i miljonprogramsområdena. Det låter bra, men 
luddigt. Föreningen förtydligar funktionen i nästa stycke: ‘Ifall det låter flummigt så 
är det så här enkelt: Genom att vi är en förening kan vi söka bidrag för olika projekt. 
Det finns inte riktigt några gränser. Staten bombar oss gärna med cash så länge det 
är bra idéer vi har, och vi genomför idéerna på ett bra sätt.’”

Ur boken “Sveriges tragedi” av G. Castonier 2007: 
“Sveriges tidigare regering satsade oerhörda summor pengar på kampen mot rasis-
men. Från 2002 till hösten 2006 gick således 180 miljoner kronor till olika organisa-
tioner. Hälften av det jättebelopp som paraplyorganisationen ‘Centrum mot rasism’ 
(CMR) fick, gick till resor, hotelluppehåll och ett dyrt 180 kvadratmeter renoverat 
kansli i Stockholm med tre anställda och en styrelse på elva man!  ....Centret upprät-
tades av dåvarande integrationsministern Mona Sahlin.”

SvD den 16/7 -05:

“Centrum mot rasism, CMR, har kansli på en av landets dyraste adresser. De tre 
anställda förfogar över en yta på 180 kvadratmeter, alltså 60 kvadratmeter per 
person. Trots att det är en hyreslokal har CMR genomfört påkostade renoveringar. 
Förra året byggde man om och köpte möbler för 330 000 kronor.”
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“Förra året reste, hotellövernattade och åt styrelsen och kanslipersonalen för när-
mare 600 000 kronor. Bara maten och hotellen gick på 300 000 kronor.

Styrelsen har ledamöter från olika delar av landet. Vissa sammanträden sker på ho-
tell- och konferensanläggningar i Stockholm, trots att man har ett stort, elegant inrett 
sammanträdesrum på kansliet. CMR betalar middag med vin och även ledamöter 
bosatta i Stockholmsområdet bor på hotellen, ..”

I en anläggning där CMR konferensade kostade de billigaste hotellrummen 2 200 kr.

“Amina Ek har också en handkassa på 10 000 kronor i veckan som hon får 
använda fritt. Räcker den inte till är det kassörens uppgift att sätta in mer pengar 
på kontot.”

SvD beskrev vad CMR-sammanträden kan handla om:

“Två dagars sammanträde - tre annonser i Mana

Arbetsutskottet i CMR ägnade två dagars sammanträde åt tre punkter. Besluten: Ja 
till en resa för kanslichefen till ett möte i Budapest. Ja till att låta ett externt företag 
göra en hemsida trots att man samma månad anställer en webdesigner på kansliet. 
Ja till att köpa tre annonser för 45 000 kronor i den lilla antirasistiska tidningen 
Mana. Ett annat tvådagarsmötet innehöll endast en punkt. Frågan då var om CMR 
skulle stötta ett projekt för antirasistiska filmdagar med 20 000 kronor.”

SvD avslöjade vidare:

“En av de ledande medlemsföreningarna i Centrum mot rasism har uppgett falska 
medlemssiffror för att få bidrag av Integrationsverket. En annan medlemsförening 
har avslöjats med bidragsfusk för miljonbelopp.”

“Afrosvenskarnas riksförbund, ASR, har haft en ledande roll i inriktningen av 
centret. ASR:s riksorganisation har en medlemsplats i CMR samtidigt som förening-
en har registrerat sina lokalavdelningarna i Stockholm och Göteborg som enskilda 
medlemmar.

På så sätt höjer de CMR:s medlemsantal och skaffar sig mer makt på årsmötet, eft-
ersom varje förening har en röst. Iransk-svenska solidaritetsföreningen gör likadant 
genom att ha tre lokalavdelningar som separata medlemmar.

Afrosvenskarnas riksförbund får bidrag av Integrationsverket. År 2001 uppgav för-
bundet att de hade 1 402 medlemmar. För det fick de drygt 300 000 kronor. Större 
delen av medlemmarna, 1 226 stycken, uppgavs finnas i Stockholmsavdelningen. 
Men enligt en intern rapport, som SvD tagit del av, hade Stockholmsavdelningen 
bara 47 betalande medlemmar.” 

En revision har gjorts, men:

“...i revisionen antas det att varje kvinnlig medlem har tre barn. Dessa schablonise-
rade barn, sammanlagt 765 stycken, räknas som medlemmar oavsett om de existerar 
eller inte.”
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att antalet anlagda bränder är stort, ökar och blir mycket kostnad-
skrävande

• att det handlar om bl.a. skolbyggnader och bilar

9 i) Bränder

1. Bilbränder 

Försäkringsbedrägerier eller vandalisering. 

Ur brev från BGF-läsare:

“I mina kontakter med Folksam har jag fått veta ‘under bordet’ att antalet skador på 
hemförsäkring och andra försäkringar, är utlänningar grovt överrepresenterade i 
skadestatistiken. Detsamma gäller även för andra försäkringsbolag så man har bil-
dat ett samarbete för att i någon mån avvärja bedrägerier, hur pass effektivt detta 
är vet jag ännu inte. 

Om hela befolkningen som helhet består av ca 10-12% invandrare men utnyttjar 60-
65% av samhällets välfärd och ca 75-80% försäkringsfall inser man inte då att hela 
samhällsstrukturen är i fara och att man samtidigt blåser sina egna medborgare.”

Ur DN den 22/3 -07:

“Bedrägerier misstänks bakom ökning av bilbränder

“I Södertälje och Botkyrka brinner en bil var tredje dag. Försäkringsbolagen mis-
stänker att utbredda bedrägerier ligger bakom.”

Störst är ökningen i Söderort - siffror för år 2006:

“Södertälje 127 (plus 40 procent)
Botkyrka 115 (plus 35 procent)
Kista 72 (plus 40 procent)
Brännkyrka 57 (minus 20 procent)
Haninge 47 (ingen förändring)
Huddinge 33 (minus 40 procent)
Solna och Sundbyberg 27 (plus 10 procent)
Nynäshamn 13 (minus 40 procent)
Lidingö 2 (minus 50 procent)”

“Sedan år 2000 har 750 bilar brunnit i Södertälje som är värst drabbat. På fem år 
har antalet bilbränder i kommunen ökat med 40 procent. Ökningen i Botkyrka och 
Kista är nästan lika stor. Tre av fem bilar som eldhärjades i Södertälje fattade eld 
mellan klockan 22 och 3 på natten.”

2. Skolbränder 

Ur Stockholm City den 23/12 -05:

“Varje vecka brinner det i en skola i Stockholms län. Det kostar skattebetalarna mil-
joner.

Majoriteten av bränderna anläggs av tonåringar. En del är ute efter att förstöra för 
skolan, andra vill få uppmärksamhet och protestera mot något, men för de flesta är 
det rena busstreck.”
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“... trots att de flesta skolbränder oftast får en begränsad omfattning så kostar repa-
rationerna stora pengar - pengar som skattebetalarna får stå för.

De stora bränderna i Stockholms stad i år har varit i Katarina södra folkskola, 
Vällingbyskolan och förskolan Skäftingebacken. Enbart den sistnämnda kostade 12 
miljoner kronor.”

Ur Göteborgs-Posten den 21/10 -03: 

“Första halvåret i år anlades 47 bränder i skolor, daghem och idrottsanläggningar i 
Göteborg. Det oroar Räddningstjänsten, som varnar för att flera skolor börjat brin-
na på dagtid - när byggnaderna är fulla med lärare och elever.”

“Totalt inträffade 49 bränder under perioden, 47 av dem konstaterades vara anla-
gda. Den mest omfattande drabbade en idrottsanläggning i Kortedala. Värden för 
två miljoner förstördes.

Under år 2002 kostade storbränderna 54 miljoner kronor i Göteborg.”

Ur boken “Sveriges tragedi”: 

“Skolbränderna ökar dramatiskt. 2005 gav 450 skolbränder i Sverige, och kostnad-
erna var omkring 300 miljoner kronor. 2006 noterades ett svart rekord då fler än 
500 svenska skolor och förskolor eldhärjades.”

År 2008 var antalet skolbränder i Sverige uppe i 513. Av dessa bedöms hälften vara 
anlagda.

År 2009 hade antalet skolbränder minskat till 457, men kostade inte desto mindre 
cirka 1.000 miljoner kronor.

SR Ekot:s webbsida den 22/3 -10:

“Kostnaderna för skolbränderna förra året hamnar på omkring en miljard kronor. 
Det drabbar skolor, kommuner och försäkringsbolag.”

Ur insändare i Falu-Kuriren den 20/10 -09: 

“Färsk statistik visar att de anlagda skolbränderna har ökat med mer än hundra 
procent under de senaste tio åren.” 

“Visserligen täcker i dag försäkringsbolagen en del av kostnaderna för bränderna, 
men realiteten är att det snart inte finns några försäkringsgivare som vågar försäkra 
våra ‘brandbenägna’ skolbyggnader. 

Om man mot förmodan nu vågar försäkra blir det med enorma försäkringspremier 
och höga självrisker. 

Mig veterligen finns ingen rikstäckande uppföljning över vilka som ligger bakom alla 
dessa bränder, hur många eldsvådor som klaras upp och inte heller någon analys av 
orsakerna till den alarmerande ökningen.” 

Från bloggen Varförgörnidetta, den 17/11 -09: 

“Torslandaskolan i Göteborg brändes ned natten till Lördag den 14 November 2009. 
Skadorna beräknas kosta 100 miljoner kr. Det var en av tusentals skolor som brunnit 
de senaste åren. 

Om någon undrar vad uppklarningsprocenten for skolbränder är så blir svaret, det 
finns ingen. Inte ens 1 % av bränderna klaras upp.”

“Minst en skola brinner varje dag. Unga sverigebrännande ligister som vill förstöra 
så mycket som möjligt av Sverige kan ohindrat fortsatta bränna ner Sverige efter-
som ingen grips. 

En ny skola byggs upp, det tar ett eller två år. Under en natt brinner en annan skola 
ner, och så fortsätter den onda cirkeln tills vi har slut på skolor.”
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3. Diskoteksbranden 2003

Diskoteksbranden i Göteborg blev kostsam på mer än ett sätt. Den kostade i döda och 
skadade, men även i pengar. 
Förutom skattebetalarna fick försäkringstagarna hos Folksam vara med och betala.

Ur DN den 28/10 -03:

“Smidigaste lösningen erbjöds de ungdomar som vistades i lokalen utan att få mer 
omfattande skador. Folksam tog initiativ till en uppgörelse som innebär att alla som 
kan visa att de uppehöll sig där inne får 100.000 kronor i ersättning för kränkning 
och 25.000 kronor för sveda och värk. 

Brandoffrens jurister ger Folksam beröm på den punkten, men många drabbade an-
ser att beloppen är otillräckliga.”

Folksam var alltså berett att betala ut pengar till personer som inte var försäkrade i 
bolaget. Kan detta kallas annat än svindleri med försäkringstagarnas medel?!

4. Höjda försäkringspremier och varupriser 

Alla bränderna leder naturligtvis till högre försäkringspremier. 

I vissa områden eller för skolbyggnader kan det till och med bli tveksamt om det i 
framtiden finns försäkringsbolag som vill ställa upp med försäkringar.

Hit kan räknas även skadegörelse på butiker vid rån, som också ger höjda försäkrings-
premier för handlarna - vilket de tvingas kompensera genom sin prissättning.
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att vägtrafiken i Sverige blivit otryggare genom invandringen

• att vi aldrig får veta hur många döda och skadade som orsakats av in-
vandringen, men att det förmodligen rör sig om ett stort antal

9 k) Trafik

1. Trafikosäkerhet 

Faktorer bakom de många trafikolyckorna bland invandrare ligger inte bara i förfals-
kade körkort och fusk med körkortsprov. Vägverket har lyft fram även att körkort från 
hemländerna - giltiga i Sverige - inte håller nödvändig kvalitetsnivå.

Ur Sydsvenskan den 4/5 -02:

“Under det första året, innan en invandrare bytt sitt körkort, är han eller hon mer 
olycksdrabbad. Likaså är de som bara kunnat byta sitt utländska körkort till ett 
svenskt mer olycksdrabbade än de som tagit sitt körkort här.”

Mohammad-Reza Yahya, forskare på VTI, har undersökt saken, säger:

“- Olika körkortsutbildning gör att man kör på olika sätt. Invandrare med en annan 
religion och från kulturer, där man har en annan inställning till livet och döden, från 
länder där man är van att möta döden och kanske sett lik på gatorna, tar kanske 
större risker, exempelvis vid omkörningar.”

“- Av Sveriges befolkning är totalt 11 procent födda i utlandet, medan 9 procent av 
körkortsinnehavarna och 13 procent av olycksförarna är det. Det finns också vissa 
mönster, att invandrare från olika delar av världen, är mer olycksdrabbade än från 
andra.”

Yahya konstaterar att “det jämfört med svenska körkortsinnehavare finns betydligt 
fler olycksförare bland invandrare från Mellanöstern och Nordafrika (3,7 gånger 
högre än för svenskar) och länder söder om Sahara (3,1). Central- och Sydamerika, 
Medelhavsländerna och länder i före detta Östeuropa, utom gamla Sovjetunionen, 
ligger på dubbelt och något under det, medan förare som fått sin utbildning i Väst-
världen är ungefär lika utsatta som svenskar.”

Nåja, “utsatta” blir här också andra människor som befinner sig ute i trafiken, om de 
kommer i de “olycksdrabbades” väg.

Ur Metro den 27/2 -04:

“Invandrare löper nästan tre gånger så stor risk att bli inblandade i trafikolyckor 
som svenska förare. Det säger trafikforskaren Mohammed-Reza Yahya.

- Det är fel att invandrare som kommer hit ska få köra bil med sitt gamla körkort, 
säger Yaha.”

VTI (Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut), där Yahya arbetar, satsade därför 3,6 
miljoner kronor på ett projekt med namnet “Invandrare i det svenska vägtrans-
portsystemet”, att pågå under tre år.

“Syftet är att ta reda på varför invandrare oftare är inblandade i trafikolyckor.

Forskarna ska ta reda på invandrarnas förarbeteenden och attityder till fartgrän-
ser, användning av bilbälten och bilbarnstolar och körning med alkohol och andra 
droger i kroppen.”
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Yahya har granskat samtliga trafikolyckor i Sverige under år 1998:

“Det visade sig att det finns mycket stora skillnader vad gäller invandrares trafik-
säkerhet och att vissa grupper löper betydligt större risk att råka ut för trafikolyckor 
än infödda svenskar.”

Ur DN den 14/8 -03:

“Många invandrare är en fara i trafiken och behöver information, menar Vägverket. 
Enligt Vägverkets expert Haval Davoody uppfattas svensk trafik som ett under av 
trygghet i jämförelse med hemlandets. Bilbälten och annan trafiksäkerhet blir i det 
perspektivet lätt överkurs.

- Man glömmer bort att följa hastighetsbegränsningen, många struntar i bälte och 
bilbarnstol, säger Haval Davoody.”

Som framgår av vidstående två diagram var detta ett problem redan år 1998. Värst är 
de förare som kommer från Mellanöstern och Afrika.

Ur Sydsvenskan den 28/4-05:

“Svarta skolor garanterar godkända teoriprov

Svarta teoriskolor erbjuder garanterat godkänt resultat på uppskrivningen. Syd-
svenskan har varit i kontakt med två skolor i Malmö som erbjuder hjälp mot betal-
ning.”
 
“Idag finns det mesta av det teoretiska körkortsmaterialet bara på engelska och 
svenska. Bara teoriprovet finns översatt på flera andra språk. Detta kan vara en 
av anledningarna till att det finns en efterfrågan på svarta körskolor. Där erbjuder 
man översatt material, i det ena fallet till sju olika språk.”

Ur Sydsvenskan den 2/2 -03:

“UPPKÖRNINGAR STOPPAS EFTER BLODIG MISSHANDEL”

“Den misshandlade trafikinspektörens chef Lars Andersson i Helsingborg berättar 
att problemen tilltagit de senaste åren.

- Just Landskrona har blivit en tuff och hotfull stad för oss inspektörer, säger Lars 
Andersson. Det uppstår ofta kulturkrockar då någon kör upp och till exempel ett 
gäng kompisar kommer för att stötta.

- Det verkar som man tror att det ska gå att hota till sig ett körkort. En förklaring är 
att vi har olika syn på vad det betyder att kunna köra bil.”

En faktor kan vara att man vant sig vid att få köra bil i Sverige:

“- Att utländska medborgare utanför EU/EES dessutom får köra bil i Sverige på sina 
hemlandskörkort i väntan på uppehållstillstånd och ett år efter, kan också göra det 
svårt att förstå varför man sedan inte blir godkänd.

Det sägs att även mutförsök förekommer?

- Ja, det stämmer, svarar Lars Andersson. Man blir erbjuden både vin- och whis-
kyflaskor. Vid ett teoriprov lade en elev upp åttatusen kronor på bordet för att jag 
skulle godkänna.”

Ur Sydsvenskan den 21/1 -99:

“Trafikinspektörernas arbetsmiljö har försämrats alltmer på senare år. Många pri-
vatister kör upp i bilar som är äldre än tio år. Dessutom har hoten från kuggade 
elever ökat. 

En tredjedel av trafikskoleeleverna och drygt hälften av privatisterna i Malmöområ-
det blir underkända i körprovet när de ska ta körkort.

I landet som helhet är siffrorna något bättre.

- Det har blivit vanligare att vi hotas. Mest med ord - ‘jag vet minsann var du bor’ 
och liknande....
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- Själv har jag en gång fått en knytnävsstor sten kastad efter mig på tolv-femton 
meters håll. Den träffade inte, men visst är det obehagligt.

Trafikinspektörerna skälls för fascister och invandrarhatare.”

Ur Arbetet den 16/2 -99:

“Vägverkets förarprövare fruktar för sina liv. Samtliga körinspektörer i Malmö har 
utrustats med personlarm eftersom de drabbats av allt fler hot om våld när de un-
derkänt elever.”

“Men det är inte bara förarprövarna som är rädda, även de tolkar som anlitas har 
utsatts för hotelser.”

“- I vårt tidigare datoriserade frågesystem fanns teoriprovet översatt till 17 olika 
språk, men svaren har läckt ut och därför kan vi inte använda detta system längre. 
Nu har vi gått över till att hålla en del av teoriproven på främmande språk som 
muntliga förhör.”

Ur RPS-rapport 1995:6, om asylsökandes bil- och körkortsinnehav:

“En överväldigande majoritet hos både polis- och förläggningspersonal anser att de 
asylsökandes bilinnehav och framförandet av bilarna utgör ett problem.

Det allvarligaste problemet består närmast i en uppgivenhet inför myndighetens 
möjligheter att på ett effektivt sätt kunna rapportera en asylsökande som överträder 
gällande trafikregler. Denna uppgivenhet har i huvudsak sin grund i språkproblem, 
identitetsproblem, avsaknaden av handlingar och svårigheten att tolka eventuella 
handlingar, svårigheten att utreda äganderätten till fordon som framförs av asyl-
sökande samt en svag och vacklande rättstillämpning. ..”

“Föreliggande språkproblem förefaller i huvudsak ha sin orsak i den asylsökandes 
attityd mot polisen. Han vill eller försöker inte förstå polismannens budskap. Kom-
munikationsproblemen har många gånger medfört att den asylsökande inte rap-
porterats när han misstänks för ett trafikbrott...”

2. Felparkeringar

Ur Sydsvenskan den 7/1 -08:

“Projektet mot personer med miljontals kronor i p-böter i Malmö läggs på is. Samti-
digt stiger topp tio-värstingarnas skuld och är nu uppe i 17 miljoner kronor.

- Lagstiftningen räcker inte till. Det vore bra med ett lagrum som gjorde det möjligt 
att knyta skulden till själva bilen och inte personen, säger Tomas Strandberg, vd hos 
Parkering Malmö. 

Samarbetet mellan Kronofogden och Parkering Malmö inleddes under 2006. Det 
syftade till att komma åt de ”målvakter” som registrerar hundratals bilar på sig och 
leasar ut dem för en billig peng. Poängen är att den som kör bilen kan strunta i att 
betala felparkeringsavgifter och fordonsskatter, eftersom de skulderna hamnar hos 
målvakterna, som struntar i att betala.”

De notoriska p-smitarna är personer som aldrig har några utmätningsbara tillgångar. 
I början av år 2006 hade de tre värsta p-syndarna tillsammans mer än 6.000 obetalda 
p-avgifter. 

Ett femtiotal bilar togs i beslag, men det hela blev för dyrt och gav för litet. Man kunde 
göra retroaktiva ägarbyten. Bilregistrets ägarantecknignar räckte inte som bevis ju-
ridiskt.

“För ett år sedan var 477 bilar registrerade på de tio personer i Malmö som hade flest 
obetalda p-skulder. Vid årsskiftet hade de tio värsta p-syndarna 1079 bilar registre-
rade på sig.”
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att invandringen, genom flera olika faktorer, skapar en ökad belastning 
på sjukvården

9 l) Vård och omsorg

1. Sjukvård 

Det finns flera kopplingar till invandringen och behovet av sjukvård eller problem 
inom vården.

a) sämre hälsotillstånd

Lars Jansson i “Sveriges tragedi”: 

“Flera undersökningar visar att invandrare har sämre hälsotillstånd än svenskar. 
Risken att drabbas av långvarig sjukdom är 70% högre för utrikes födda än infödda. 
I spåren av invandringen följer sådana sjukdomar som HIV, tuberkulos och diabe-
tes.”

Ur DN den 2/9 -08:

“Allianspartierna i Stockholms län utövar självkritik: Vi har missat invandrares 
behov av vård för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vårdval Stockholm har 
ibland underskattat enskilda patienters faktiska vårdbehov. Exempelvis har vi mis-
sat att många invandrare drabbas av ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar tidigare än infödda svenskar. 

Därför ska Vårdval Stockholm bättre uppmärksamma medelålders invandrare och 
ge högre ersättning till mottagningar i kommuner som Botkyrka, Upplands-Bro och 
Nykvarn. Vi höjer också tolktidsersättningen med 50 procent vilket ger väsentligt 
större resurser till exempelvis Skärholmen, Tensta och Rinkeby.”

Ur brev från Inger-Siv Mattson den 6/9 -08, till bl.a. folkhälsoministern:

“ Ämne: ‘Vårdval Stockholm har missgynnat invandrarna’ 

Sanningen har äntligen kommit fram:

‘Vi har missbedömt invandrares behov av vård för diabetes och hjärt- 
och kärlsjukdomar.’

Det talas ständigt och jämt om att vi äldre - och gamla - svenskar är för många, 
kostar för mycket och inte har vett att dö i tid.  Det är m a o enbart vi svenskar som 
belastar välfärdssystemen. Därför måste vi antingen arbeta längre eller importera 
ännu fler invandrare för att garantera välfärden. Och skatterna måste fortsätta att 
ligga på en mycket hög nivå - åtminstone för pensionärerna!

Att även de importerade utlänningarna åldras och är i behov av sjukvård har man 
dolt och förtigit. Men nu har sanningen till slut krupit fram. 

‘Ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar inträffar 
ofta tidigare i livet hos utomeuropeiska invandrare, det vill säga deras 
ålderssymptom visar sig vid en lägre ålder än hos människor födda eller 
uppvuxna i Sverige.’ ”

Ur tidskriften Fri Information om invandringen (FIIN), nr 1/03:

“Tidskriften Dagens Medicin nr 11, 2003 informerade om att samhällets sjukvård 
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för asylsökande under 2002 kostade mer än en halv miljard kr, vilket är tre gånger 
mer än motsvarande vård för fem år sedan. Sjukvården för de asylsökande sköts av 
landstingen men betalas av staten, d v s Migrationsverket, via ett schablonbelopp 
som automatiskt betalas ut kvartalsvis till landstingen och beräknas efter antalet 
asylsökande inom landstingets upptagningsområde. Om ett vårdtillfälle för en asyl-
sökande kostar mer än 50 000 kr, kan landstinget söka extra ersättning från staten 
i efterhand.

Man kan av detta dra slutsatsen att det i varje fall inte är landstingets resurser som 
tas i anspråk för asylanterna. Landstingsskattebetalarna skulle därför inte ha an-
ledning protestera mot de stigande vårdbehoven.

Så enkelt är det emellertid inte. Vårdkostnader är till 75 - 80 procent lönekostnader. 
Eftersom landstingen inte anställer extra personal och inte inrättar extra vårdplat-
ser för de asylsökande, konkurrerar dessa med landstingets invånare om de knappa 
resurser i form av sjukvårdspersonal och vårdplatser som landstingen har att erb-
juda. Följden är att ju fler asylsökande som kommer till Sverige och söker sjukvård 
här, desto längre vårdköer för övriga vårdsökande, d v s i huvudsak svenskar. För 
dem som fått uppehållstillstånd utgår som bekant statliga schablonbidrag till kom-
munerna, däremot får landstingen inget extra. Det innebär att landstingen varje år 
tillförs ett stort antal mer eller mindre vårdkrävande ‘nysvenskar’, som i flertalet fall 
inte kommer att betala landstingsskatt på flera (många?) år. 

Ekvationen går inte ihop.”

b) våldsoffer

Våldsoffren blir allt fler, på SÖS-akuten har man talar om “en ny folksjukdom”. En 
hög andel av offren har råkat ut för invandrargäng på gatan eller män med särskilda 
hedersbegrepp. 

Varje enskilt våldsoffer kan ta stora sjukvårdsresurser i anspråk.

c) trafikskadade - se vidare “trafikosäkerhet”

d) blodbrist 

Mängden av våldsoffer och trafikskadade medverkar till blodbrist på många sjukhus 
vissa perioder.

Från SR:s webbsida den 12/5 -07:

“BLODBRIST PÅ SVENSKA SJUKHUS

Det råder stor blodbrist på sjukhus i hela landet. Det innebär risk för att större plane-
rade operationer ställs in. Blodbristen är störst i storstadsområdena.

Det finns flera orsaker till den ovanligt svåra situationen just nu, säger Lottie Fu-
rugård, kommunikationsansvarig för blodcentralerna i Stockholm.

- Det har varit stora operationer och organtransplantationer, som har krävt mycket 
blod. Tyvärr har det varit många olyckor och våldsbrott ute i samhället. Kniv- och 
skottskador kräver väldigt mycket blod för att personen ska överleva, säger hon.”

“I Stockholmsområdet råder det stor brist på blod just nu. Speciellt blodgrupperna 0 
och A är eftertraktade.

Det behövs runt 1 500 bloddonationer omedelbart för att läget ska kännas något så 
när tryggt. Metoden är förlängda öppettider och fler turer med blodgivarbussarna.

Även i Skåne och i Göteborgsområdet råder det brist på blod.”

e) HIV-sjuka 

Av 226 HIV-positiva afrikaner i Stockholms län var, enligt DN den 15/4 -93, så många 
som 44 föremål för ingripande från smittskyddsläkare, då de inte följt givna förhåll-
ningsorder.

Ur Dagens Nyheter den 7/1 -98:
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“Den heterosexuella smittan är helt avhängig av invandringen, säger Staffan Sylvan 
(smittskyddsläkare).”

“Bland homosexuella män och bland missbrukare har antalet nya smittade planat ut 
och ligger konstant år efter år. Ökningen står invandrare för. I början av 1990-talet 
kom stor grupper från områden i Afrika där hiv och aids är utbrett. Många var smit-
tade redan när de kom hit. I de grupperna är risken att bli hiv-smittad stor.”

Smittskyddsinstitutet:

“Av alla anmälda hiv-fall 2008 har över hälften smittats (56 %) före ankomst till 
Sverige i länder med hög förekomst av hiv, framförallt afrikanska länder söder om 
Sahara samt Thailand. Antal fall som rapporteras där smittan har skett före ank-
omst till Sverige påverkas av den aktuella migrationsströmmen.”

f) TBC-sjuka

Under 2008 rapporterades totalt 554 nya fall av tuberkulos i Sverige, vilket är en 
ökning med 13 procent jämfört med 2007. 

Ur BLT den 17/2 -04:

“I Afrika, Asien, Latinamerika, Baltikum och Ryssland är tuberkulos ett utbrett 
problem. Av de fall med TBC som upptäcks varje år i Sverige står invandrare för två 
tredjedelar av fallen. I ett avtal mellan Landstingsförbundet och staten står det att 
personer som söker asyl ska erbjudas en hälsokontroll. Syftet är att utröna om de 
bär på smittsamma sjukdomar.

Men en undersökning som Landstingsförbundet gjorde för två år sedan visade att 
endast 37 procent av de som sökt asyl under året verkligen blivit hälsoundersökta.”

Ur Norrköpings Tidningar , den 25/2 -05:

“Lungsjukdomen tuberkulos (tbc) ökar i Sverige. ...

Majoriteten av de nysmittade, 296 personer, var födda utomlands och 110 var födda 
i Sverige.”

“Problemet med bakterien bakom sjukdomen är att den på senare år börjat utveckla 
motståndskraft mot några eller i värsta fall alla tillgängliga tbc-mediciner.”

Svenska dagisbarn har också blivit smittade, av invandrade anställda.

Ur DN Debatt den 26/3 -07:

“TUBERKULOS KAN BLI LIKA DÖDLIG I SVERIGE SOM I TREDJE VÄRLDEN”

“Tbc ökar globalt bland annat på grund av hiv- och aidsepidemin och den ökande 
läkemedelsresistensen. Men också i Sverige insjuknar allt fler i tbc till följd av invan-
dringen av människor från krigs- och katastrofdrabbade länder - före detta Jugo-
slavien, det forna Sovjetunionen och Irak. 

Allvarligaste problemet är att vi inte har något effektivt vaccin mot nya, extremt 
multiresistenta former av tbc...”

Ur artikel i SvD den 27/12 -98:

“En kartläggning av tuberkulosutvecklingen under 1990-talet som gjorts av Smitt-
skyddsinstitutet visar att också Sverige nu nåtts av de fruktade resistenta tuberkel-
bakterierna”

“Sverige har under lång tid varit synnerligen skonat från tuberkulos som årligen 
dödar mellan två och tre miljoner människor i världen. Under 90-talet har antalet 
fall i vårt land varierat mellan 500 och 600 varje år, hittills utan några tecken på en 
ökning. Flertalet patienter kommer från länder där tuberkulos är utbrett och de har 
oftast smittats där. Det nya som nu hänt är alltså att ett antal personer, främst barn 
och ungdomar med invandrarbakgrund, nyinfekteras här i Sverige.”

Alltså: 215 utlandsfödda, 82 som inte är utlandsfödda. 

Nu vill Migrationsverket under Dan Eliasson “tömma flyktingläger” i Afrika och ta 
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dem hit som kvotflyktingar, dvs de anländer med PUT. Risken ökar därmed för fler 
HIV-smittade och fler TBC-sjuka.

g) nya mödomshinnor 

Ur tidningen Everyday den 12/10 -00:

“3.500 KRONOR FÖR ATT BLI OSKULD IGEN

Flickor hotas till livet om de inte har mödomshinnan kvar på bröllopsnatten”

“Kvinnorna kommer ursprungligen från Mellanöstern och de flesta är muslimer. 
Kvinnorna har haft föräktenskapliga förbindelser...”

“Att förlora oskulden innan bröllopet är ett brott mot Koranen. Men sveket mot 
familjen är allvarligare. För många familjer är så kallade hedersmord enda utvä-
gen.”

Ur tidningen Stockholm City har den 29/11 -02:

“UNGA KVINNOR OPERERAS FÖR ATT BEHÅLLA HEDERN - Landstinget hjälper 
invandrartjejer få ny mödomshinna”

“Sara Mohammad, ordförande i föreningen ‘Glöm aldrig Pela och Fadime’, kommer 
själv ofta i kontakt med unga kvinnor som är livrädda att det ska upptäckas att de 
inte är oskulder.

- Många gånger får man hjälpa dem med olika trick för att de ska kunna lura sina 
makar eller sin familj. Det är en tragedi att det ska behöva vara så, men om en op-
eration är sista utvägen är det bra att alternativet finns, ..”

h) omskärelse av pojkar

Både Socialstyrelsen och SKL har tagit ställning för att svenska sjukhus ska utföra 
omskärelse på pojkar.

Från Newsmill den 12/6 -09, artikel av Barbro Jöberger:

“Barnen offras på den politiska korrekthetens altare”

“... den 1 oktober vill SKL, Sveriges kommuner och landsting, att läkarna ska bli 
tvungna att utföra stympning av pojkar. Majoriteten av Sveriges barnkirurger är 
negativa till att utföra omskärelse. Här finns ett slags gisslansituation - om ingrep-
pen inte görs på sjukhus är risken stor för att pojkarna råkar ut för ‘köksbordskirur-
gi’ utförd av amatörer, med svåra och handikappande konsekvenser. Flera dödsfall 
har inträffat efter omskärelse (även utförd av läkare), och svenska barnsjukhus har 
fått in åtskilliga allvarliga fall med svåra komplikationer där pojkar har omskurits.

Det är en etiskt besvärlig situation, men den kan inte lösas genom att läkarna tvingas 
att utföra omskärelse. Det vore ungefär lika begåvat som att hävda att man måste ge 
rånare pengar i förebyggande syfte så att de slipper begå brott.

Cirka 2000 - 3000 pojkar omskärs varje år. Mörkertalet är givetvis stort. Ingreppet 
görs av religiösa skäl i judiska och muslimska familjer.”

“Läkarna vill inte tvingas att omskära och vill inte använda sjukvårdens resurser 
till ingrepp som inte är medicinskt motiverade. ‘Operationer på växande barn ska 
göras enbart på medicinsk indikation efter noggrann prövning inklusive risken för 
komplikationer’ skriver Svensk Barnkirurgisk Förening...”

i) reparation av könsstympade kvinnor 

Nyhet i oktober 2005, TV4:

“Kvinnor som blivit könsstympade som barn kan nu få hjälp att bli helt återställda. 
På Södersjukhuset i Stockholm ska man för första gången i Sverige börja med opera-
tioner där de delar som skurits bort ska återskapas med hjälp av plastikkirurgi.

Vården för könsstympade kvinnor i Sverige har länge varit eftersatt menar lands-
tingspolitikern Fatima Nur ...”
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k) kusinäktenskap

Kusinäktenskap är vanligt förekommande bland invandrare från vissa muslimska län-
der. Det är framförallt turkar, pakistanier, assyrier och kurder som gifter sig inom den 
egna släkten

Barnalstring i sådana äktenskap leder till mer än dubbelt så hög risk att barn föds med 
olika typer av handikapp.

Ur Jyllands-Posten den 22/10 -03:

”Medan två-tre procent av alla nyfödda föds med medfödda sjukdomar eller miss-
bildningar sker det för fem-sju procent av barnen i äktenskap mellan närbesläktade 
par, typiskt kusinäktenskap.”

Det rör sig om sjukdomar som hörselskador, synhandikapp, blodsjukdomar och men-
tal efterblivenhet. Denna inavel kostar svenska samhället stora belopp!

Kusinäktenskap är f.ö. ofta kopplade till barnäktenskap och tvångsgifte. Det medverkar 
till att generera en omfattande anhöriginvandring - av en karaktär som är ägnad att 
motverka integration.

Redan för ett decennium sedan var problemet känt, även i Sverige.

Ur tidningen VI den 24/6 1999:

”Invandrarbarnen är klart överrepresenterade bland de svårt handikappade barn-
en. Det visar undersökningar från specialskolor i flera europeiska länder. En hu-
vudorsak tros vara att det inom flera invandrargrupper är vanligt med giftermål 
mellan nära släktingar.”

I Sverige har under senare år antalet invandrarbarn med svåra handikapp ökat oro-
väckande snabbt. Enligt Denho Özmen, en assyrier som arbetade som konsulent vid 
Statens Institut för handikappfrågor i skolan, var huvudorsaken förekomsten av äk-
tenskap inom familjen i vissa invandrargrupper.

”En undersökning våren 1997 i Malmö särskolor (för utvecklingsstörda barn) kon-
staterade att 46 procent av eleverna hade invandrar- och flyktingbakgrund.”

I Botkyrka bor många assyrier och turkar. Av tradition är äktenskap inom släkten där 
vanligt förekommande. Botkyrka har relativt sett 50 procent fler handikappade barn 
än i landet i övrigt.

Kostnaderna för personliga assistenter har ökat inte minst pga detta. Se nedan.

Kusinäktenskap är lagliga i Sverige, men förekommer knappast bland etniska svens-
kar. 

l) resistenta bakterier

Ur Nationell Idag, nr 25/09:

“Det blir allt vanligare med bakterier som är resistenta mot antibiotika, och de omfat-
tande folkomflyttningarna har bidragit till att sprida smittan. Inte bara nytillkomna 
invandrare, utan även svenskar på semester och invandrare som tillbringar långa 
perioder i sitt hemland bär med sig de dödliga bakterierna till Sverige.”

2. Psykiatrisk vård

Ur boken “I Sveriges väntrum” av Lasse Granestrand 2007: 

“I Stockholm betalade Migrationsverket år 2000 ut tre miljoner kronor för barn- och 
ungdomspsykiatrisk sjukhusanknuten vård. Två år senare hade summan ökat till 
tretton miljoner kronor.

På Stockholms enda barnpsykiatriska heldygnsavdelning för barn under tolv år gick 
år 2002 femtioåtta procent av vårdresurserna till flyktingbarn.”

Ur Sundsvalls Tidning den 5/2 -03.
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“Flyktingar invaderar psykiatrin”

“Man kan inte behandla politiska problem med sjukvård, säger Kimmy Lindholm, 
chefsöverläkare.

Förra onsdagen upptogs nästan var tredje akutvårdsplats av asylsökande. Under 
fjolåret var 25 procent av alla som lades in för depression eller kriser flyktingar.”

“Samtidigt som långa komplicerade sjukdomsbilder utreds, växer köerna till psykia-
trin. Vuxna asylsökande har bara rätt till akut vård som inte kan vänta. Men för 
flyktingbarnen gäller samma rättigheter som för svenska barn. Ofta handlar det om 
hela familjer som behöver hjälp, familjer med många barn som är svåra att nå, inte 
minst på grund av språkförbistringar.”

Ur FIIN, nr 1/03:

“Speciellt drabbad är psykiatrin, och alldeles särskilt barnpsykiatrin. I SVT Aktuellt 
den 25 februari intervjuades migrationsminister Jan O Karlsson om problemen. Det 
framkom att kostnaderna för enbart psykiatrisk vård av asylsökande ökat från 88 
miljoner kr 2001 till 159 miljoner kr 2002 och att i 23 procent av alla överklaganden 
till Utlänningsnämnden bifogas läkarintyg om självmordsrisk...”

Antalet s.k. apatiska flyktingbarn som sedan år 2001 kommit till Sverige uppgår till 
mer än 400.

Många av dessa har varit inlagda på vårdinrättningar under flera månader. I vissa fall 
har de varit extremt personalkrävande, då de vägrat äta och gjort aktivt motstånd mot 
tvångsmatning.

En vårdplats på Eugeniahemmet kostar 10.000 kronor eller mer per dygn, och de barn 
som varit inlagda på vårdavdelning har stannat där mellan en och fyra månader.

Ur Sydsvenskan den 5/10 -03: 

“Minst var femte Malmöbo mår så psykiskt dåligt att de är i behov av hjälp, stöd 
eller behandling. Det betyder 50 000 möjliga patienter för Malmös nye psykiatrichef 
Herman Holm.”

Psykiatriutredningen anger 13 procent av befolkningen att de mår så dåligt att hjälpin-
satser behövs:

“En motsvarande undersökning i Region Skåne ger siffran 18 procent. Herman Holm 
är övertygad om att siffran för Malmö är ännu högre.

- Här finns erfarenhet av krig och fångenskap. Missbruket av både tung och lätt nar-
kotika ökar. Här finns allt, säger Herman Holm.”

Ur DN den 11/10 -03:

“Allt fler psykiskt störda brottslingar har utländsk bakgrund. Många är flyktingar 
som varit med om tortyr, krig och flykt. Andra är bara människor på samhällets bot-
ten: fattiga, arbetslösa och marginaliserade.

Fler än var tredje person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning har utländsk 
härkomst, merparten är födda i utlandet. Var femte kommer från länder utanför 
Europa. Det visar ny statistik från Rättsmedicinalverket.”

3. Tandvård

Ur boken “Invandringspolitiken i ‘Månas’ Sverige”, av Anders Johansson, 2003:

“Min fråga varför äldre asylsökande ofta får omfattande tandvård på skattebeta-
larnas bekostnad, medan svenska fattigpensionärer ofta får klara sig utan tand-
vård,..”

4. Missbrukarvård

Narkotikamissbruket, där invandrare står för det mesta av distributionen, leder till 
stora vårdbehov. Varje vårdplats och vårddygn kostar stora belopp.
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5. Ungdomsvård och fångvård

Detta gäller även ungdomsvården och fångvården, där de flesta intagna har utländsk 
bakgrund.

6. Äldreomsorg

Särskilt etniskt boende för äldre invandrare byggs, med hög personaltäthet. Ett tidigt 
exempel är avdelningen Dalian på Lillhagsparkens äldreboende i Göteborg, öppnad i 
augusti 2000. 

Där bodde år 2003 sju personer - fyra kvinnor och tre män. De var från Chile, Bolivia 
och Uruguay. På avdelningen arbetade inte mindre än fem undersköterskor.

En kartläggning från Svenska Kommunförbundet år 1999 visade att det då fanns 20 
äldreboenden i Sverige särskilt för invandrare. 

7. Personlig assistans 

Det var Bengt Westerberg som drev igenom rätt till personlig assistans åt handikap-
pade. Detta är utgifter som sedan har galopperat. År 1994 handlade det om 4 miljarder 
kronor, år 2008 var kostnaderna uppe i 22 miljarder.

En oproportionerligt stor andel av detta går till invandrare, där andelen handikappade 
är större, inte minst pga kusinäktenskapen. 

Möjligen visar invandrare också större driftighet i sammanhanget - avslöjade fall av 
fusk i mångmiljonklassen pekar i den riktningen.

Ur Politiskt Inkorrekt den 26/12 -09:

“Grovt bedrägeri mot Försäkringskassan: frisk man lurade till sig 7,8 
miljoner kr”

“Barnen har skrivit upp timmar, från måndag till söndag, att de varit hos sin pappa 
dygnet runt. På kvällar och morgnar har det skrivits upp dubbelbemanning.

Barnen har inte alltid bott i Varberg. De har arbetat och studerat. En har gått på en 
skola 140 mil från sin pappa,..”

Bedragarens namn:  Dourmouch Iachar Mestan, född 1956.

Ur Fria Tider den 6/2 -10:

“Den gravt rörelsehindrade invandrarmannen ansåg sig behöva hjälp av två person-
liga assistenter för att ta sig från rullstolen till sängen, vilket gav honom en mång-
miljonersättning från Försäkringskasssan. Men nu har handläggarna upptäckt att 
han gjort flera egna resor till Bulgarien. En gång reste han 24 timmar i en buss och 
en annan gång i sin egen bil - som inte var handikappanpassad.”

“Det är den tredje familjen på under ett år som lurat Försäkringskassan på mång-
miljonbelopp genom att låtsas vara sjuka, och många menar nu att de som avslöjats 
bara är toppen på ett isberg. I alla tre fallen har förövarna bestått av invandrar-
familjer, och allt fler ifrågasätter nu lämpligheten i att man överhuvudtaget kan få 
berika sina barn med 8 miljoner kronor i ‘assistentersättning’, och vill istället se att 
hjälpen alltid ges genom kommunens försorg.
 
Förra året dömdes en irakier till fängelse för bidragsbrott, sedan han lurat 
Försäkringskassan på fyra miljoner kronor.”

“Eftersom mannen påstod sig vara sjuk betalade Försäkringskassan ut 200 000 kr 
i månaden i ‘ersättning’ för att han skulle kunna betala sina två assistenter - dvs 
sina egna barn.”
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att bostadsbristen inte vore lika allvarlig utan invandringen

• att det gjorts ett stort antal miljon- och miljardsatsningar, med magert 
eller inget resultat

Se även 4b.

9 m) Boende

1. Bostäder 

Invandringen inverkar på bostadsfrågan i flera olika avseenden, som förvärrar bostads-
bristen:

• Lägenheter som byggdes för att avhjälpa bostadsbristen bland svenskar upp-tas av 
bidragsberoende invandrarfamiljer.

• Bostäder i invandrartäta områden blir snabbt nedgångna.

• Kommuner drar ned på bostadsbyggande för kunna skylla på detta för att slippa ta 
emot “flyktingar” (vilka de alltså inte ser som en ekonomisk tillgång)

Sommaren 2003 framkom att Lundafastigheter köper in tre villor för 7,5 miljoner kro-
nor för uthyrning. “Det är det enda sättet att ordna bostad åt barnrika flyktingfamiljer”, 
anser majoriteten i kommunens socialnämnd. Lundafastigheters ordförande säger i 
Sydsvenskan:

“- Jag kan förstå att det här sticker i ögonen på gemene Lundabo. Det är klart att 
den som gått på ett bygge hela sitt liv och kämpat utan att få fatt i en tomt eller en 
kåk kan tycka det här är för jävligt. Men det är inte frågan om att köpa in ett hus och 
skänka bort det, utan det är så att det finns inga stora lägenheter och alternativet är 
då tyvärr bara att fixa fram ett hus och hyra ut det.”

“Många flyktingfamiljer är trångbodda i bostadsbristens Lund. Det finns fyrabarns-
familjer som bor i tvårumslägenheter.

- Det är inte rimligt att så många bor i så små lägenheter, säger socialnämndens 
ordförande Erland Stensson (v).

- Socialnämnden har därför bett kommunstyrelsen ordna fram större bostäder. 
Kommunstyrelsen har sagt ja till detta och har gett Lundafastigheter i uppdrag att 
köpa in tre större villor. Lundafastigheter har sonderat husmarknaden och uppskat-
tar att villor med 3 eller 4 sovrum kostar cirka 2,5 miljoner kronor per styck.

- Jag gissar att hyran för villorna kommer att ligga runt 10 000 kronor per månad 
och då ingår värmekostnader, säger fastighetschef Dag Samuelsson.
Villorna ska ligga ‘nära allmänna kommunikationer och tätort’.”

Det är en rödgrön majoritet som sagt ja till husköpen. De borgerliga är kritiska, särskilt 
Centern. Dess representant i Lunds socialnämnd säger:

“- Flyktingarna får flytta till kommuner där det finns tomma lägenheter istället.”

Den etablerade linjen är alltså en annan. Asylanterna ska få bo där de själva önskar. 
Det blir en dyr hänsyn.

“Det har också visat sig att blandäk-
tenskap spricker betydligt oftare och 
de vårdnadstvister som ofta uppstår är 
betydligt mer uppslitande, både socialt 
och psykiskt, än i svenska äktenskap.”

Boken om BSS
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Ur DN den 12/5 -04:

“Ilmar Reepalu går nu till hård attack mot Mona Sahlin för att hon inte tar Malmös 
problem med den oreglerade inflyttningen av invandrare på allvar.”

“EBO innebär att asylsökande flyktingar får bidrag för att ordna sitt eget boende 
under tiden de väntar på besked om uppehållstillstånd. Det innebär ofta att en stor 
familj blir inneboende hos en redan trångbodd familj.”

“- Allvaret i situationen kan inte nog betonas, säger Ilmar Reepalu vidare. Oftast 
kommer den ena vuxna först och då räcker det med en liten bostad. Men när sedan 
resten av familjen kommer förväntas socialtjänsten snabbt skaffa en större bostad. 
Med hänsyn till bostadssituationen i Malmö är detta en svår uppgift. Det innebär i 
många fall att familjerna ges tillfälliga login på hotell. Det medför höga kostnader 
för kommunen och är en dålig lösning för flyktingfamiljerna. “

När kommuner snabbt måste ordna boende för asylant-familjerna tvingas de ofta be-
tala oskäligt höga hyror hos värdar som utnyttjar situationen, kanske blir det rentav 
hotellboende.

Från SR:s webbsida, Dagens Eko den 13/2 -03: 

“I många storstadskommuner är kostnaderna för att ge asylsökande bostäder så 
höga att de utarmar socialtjänsten.”

“Det viktiga arbetet som socialtjänsten har att göra får allt oftare stå tillbaka efter-
som en stor del av socialbudgeten går till asylsökandes bostäder. Så här ser det ut i 
många av landets storstadskommuner visar den rapport som socialstyrelsen tagit 
fram.

“Det innebär att individ- och familjeomsorgens pengar som skulle kunna använts till 
annat, till exempel barnverksamhet eller missbrukarvård, går faktiskt till boende i 
de här områdena,..”

En effekt av invandringstrycket kan också bli att färre bostäder byggs. Kommuner med 
många lediga hyreslägenheter får ju svårare att säga nej till krav om att ta emot “flyk-
tingar”. Utan tillgång till tomma bostäder kan kommunerna ha den nödvändiga ursäk-
ten för att slippa s.k. flyktingmottagning.

Från SR:s webbsida den 6/10 -09:

“Sverige bygger färre antal bostäder än grannländerna i Norden, så har det varit 
under hela 2000-talet.

Och i år blir det kanske bara 15.000 nya lägenheter, det är bara en tredjedel av vad 
som borde byggas varje år.

- Om man gör en väldigt schematisk bedömning av det så har vi ungefär 4,5 miljoner 
bostäder i Sverige. Om alla de bostäderna står i hundra år, så skulle det behöva byg-
gas 45.000 lägenheter per år, bara för att behålla beståndet, säger Björn Wellhagen 
på Sveriges Byggindustrier.”
 
“Siffran för påbörjade lägenheter per 1000 invånare är 2,4 i Sverige, i Danmark 
3,3, Finland 4,5 Norge 5.5 och på lilla Island byggs hela 10 lägenheter per 1.000 
invånare.”

SR:s webbsida den 12/3 -10:

“Högre priser på små lägenheter att vänta
De rekordstora barnkullarna från början av 1990-talet ska snart flytta hemifrån. 
Det kommer att påverka bostadsmarknaden kraftigt. Priserna på framförallt små 
bostäder kommer att pressas uppåt, säger Stellan Lundström, professor i fastighet-
sekonomi på KTH.”

En omfattande invandring får rimligen samma typ av inverkan - knapphet på bostäder 
och höjda lägenhetspriser.
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2. Utsatta områden

Ur Sydsvenskan, i slutet av 90-talet:

“Regeringen beslöt nyligen att öronmärka 1,5 miljarder kronor under en treårspe-
riod till de sju invandrartäta och utsatta storstadskommunerna Stockholm, Göte-
borg, Malmö, Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje.”

“Även andra särskilt utsatta kommuner ska kunna få del av stödet.

- Pengarna ska fungera som smörjmedel för att bryta segregationen i utsatta bostad-
sområden och skapa fler jobb, säger storstadsminister Ulrika Messing.

- De statliga insatserna förutsätter att det anslås nya pengar även från den kom-
munala sektorn.”

Ur “I Sveriges väntrum”: 

“Annika Billström... skriver: ‘De närmaste fyra åren satsar vi 2,5 miljarder kronor 
på att rusta förorternas skolor, torg och boendemiljöer.’...”

“Som jämförelse kostade den omtalade statliga och kommunala Storstadssatsningen 
totalt fyra miljarder kronor som spenderades under åren 1998 till 2006.”

“Storstadssatsningen gällde tjugofyra stadsdelar i kommunerna Stockholm, Botkyr-
ka, Haninge, Huddinge, Södertälje, Göteborg och Malmö.”

“Miljarder har satsats utan att segregationen rubbats.”

Ur “Exit Folkhemssverige”:

“De misslyckade integrationsprojekten har under decennier kostat de svenska skat-
tebetalarna miljardbelopp.

• Blommanprojektet (1995) blev enligt utvärderingen ett misslyckande i förhållande 
till målsättningen och en prislapp på 325 mkr. Målsättningen var att ”motverka seg-
regeringen i åtta invandrartäta storstadskommuner, stärka kompetensen hos invan-
drarna och öka deras arbetskraftsdeltagande.” Projektet skulle ”bryta segregeringen 
och vända utvecklingen i rätt riktning.”

• Ytterstadssatsningens (1995) syfte var att för 500 mkr ”främja den lokala demokra-
tin och förbättra boendemiljön” i 13 av Stockholms ’utsatta’ områden. Projektet miss-
lyckades. I april 2000 meddelades att ‘en av landets största satsningar på demokrati 
och mot segregation, Stockholm stads egen ytterstadssatsning, gått i stå.’

• Storstadskommitténs (1995) syfte var att förbättra boendet i Stockholms, Göte-
borgs och Malmös invandrartäta bostadsområden. ‘Stockholm ska bli den första 
stad i världen som bryter utvecklingen mot ökad social och etnisk segregation’ hette 
det. Projektet misslyckades. I Storstadskommitténs slutbetänkande

Tre städer SOU 1998:25 konstaterades att ‘mångmiljardbelopp gått åt till allehanda 
försök att bryta boendesegregationen och minska arbetslösheten i de utsatta om-
rådena.’ De storslagna satsningarna hade varken påverkat segregationens orsaker 
eller följder. 

Slutbetänkandets författare skrev: ‘Detta är upprörande. Först satsar stad och kom-
mun miljardbelopp på tusentals enskilda projekt, sedan visar man ett högst medio-
kert intresse för resultaten.’

• Storstadsdelegationen dvs ytterligare en statlig utredning blev resultatet av 
Storstadskommitténs utredningar och betänkanden. Regeringen avsatte två mdr av 
skattemedel för att 1999-2002 utveckla samma sju kommuner som Storstadskommit-
tén redan inriktat sig på. Men inte heller detta miljardprojekt gav önskat resultat.

2002 erkände Integrationsverkets GD Andreas Carlgren att delegationen misslyck-
ats: ‘även om enskilda invandrare integrerats hade boendemiljöerna inte förbät-
trats.”
 
Ur SvD den 27/9 -07:
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”Socialdemokraterna vill satsa minst 15 miljarder under sex år på miljonpro-
gramsområdena. Det lovade Mona Sahlin i sitt första sommartal som partiledare.”

3. Nya husdjur 

Det har visat sig att i invandrartäta bostadsområden utgörs de boende inte bara av 
människor. Det har kommit också ett stort antal nya “husdjur”, närmare bestämt 
skadedjur som kackerlackor och vägglöss.

a) Kackerlackor

Det finns ca 4 000 olika arter av kackerlackor. De är allätare och de förstör matvaror 
genom att äta av dem. De kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmo-
nella, gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka. De är aktiva på natten 
och gömmer sig dagtid. Kackerlackan är ljusskygg och springer mycket snabbt. De kan 
även flyga kortare sträckor. Kackerlackan söker sig till någon form av värmekälla för 
att trivas och föröka sig, vilket innebär att de nästan alltid trivs bäst i köket under kyl 
och frys.

Ur SvD den 19/5 -09:

”Kraftig ökning av kackerlackor

Kackerlackorna utgör ett allt större problem Sverige. Det finns det nu klara siffror 
på. Anticimex i Stockholm ryckte 2006 ut 1 302 gånger för att sanera lägenheter och 
villor som drabbats. 2008 var samma siffra 1 885 och bara under de första månad-
erna i år har man fått ingripa 713 gånger. Trygg-Hansas siffror för hela Sverige 
visar samma bild.” 

Vad kan det bero på, att vi plötsligt fått denna ökning av antalet kackerlackor i Sverige, 
så att Anticimex måste göra täta utryckningar?

Den officiella förklaringen är tydlig: ”vi svenskar” reser mer nu än tidigare.

Detta är förmodligen en del av förklaringen, men är det hela förklaringen? Är etniska 
svenskars solsemestrande eller globetrottande ens den viktigaste orsaken?

Medias rapportering från bostäder, drabbade av kackerlackor och andra problem har 
varit snävt vinklade.

Ur Exilen-inlägg, signaturen Skribenten:

”Varför ställde ingen av de uppbragta reportrarna från SVT frågan av vad skäl 
svenskar ej drabbas av kackerlackor? Nej - det hela var hyresvärdarnas fel.

Anticimex representanten gled undan frågan och påstod att skälen till ohyran 
berodde på våra ‘ändrade resvanor’ och nya matvanor (import av mat).Men - nu 
måste vi granska nyhetsinläggen med samma ögon som vad fd östtyskar tvangs 
göra på diktatorn Eric Honeckers tid.” 

”Kackerlack-affären handlar om ‘take-away food’, – hemburen konsumtion av pizza 
och kebab tillredd i otjänlig miljö, (snuskig hantering). Kvalster och kackerlackor och 
deras äggkapslar trivs och förökar sig i den varma gatu- och restaurangköksmiljön. 
I pizza kartonger och andra emballage medförs upphovet till kackerlack-attacken 
till hemmen. Efter snabbmåltiden i bostaden bärs vanligen kartongen ej omedelbart 
ut i fastighetens gemensamma soprum, utan kvarblir på diskbänk eller tryckes ner i 
lägenhetens sophink, allt till glädje och förökelse av kackerlackorna.”

b) Vägglöss 

Ökat har även vägglössen. 

Ur Expressen den 11/1 -06:

”Vägglusen är tillbaka”

”I början av 2000-talet kom de första larmen om att lusplågan var på väg tillbaka. 



238

Statistik från saneringsföretaget Anticimex visar att den tycks ha kommit för att 
stanna. Medan företaget i mitten av 1990-talet bara gjorde ett tiotal utryckningar 
mot vägglus per år i Stockholmsområdet, har det de senaste åren handlat om mellan 
250 och 300 stycken. Troligen ser det likadant ut på andra håll i landet.” 

Ur Hallands-Poten den 17/8 -09:

”Råttor och vägglöss blir ett allt allvarligare problem i Halmstads kommun, uppger 
Anticimex.”

”- Rent generellt har det gått från att lusen varit helt utrotad på 1990-talet till att vi 
idag kanske får fem-sex samtal om dagen från folk som råkat ut för dem. Ökningen 
är rent explosionsartad, ...”

Ur Aftonbladet den 20/4 -09:

”Antalet fall med vägglöss i Sverige har ökat sexfaldigt sen 2004”

Enligt Anticimex är vägglöss en större plåga än kackerlackor, på två sätt:

• de förökar sig än snabbare

• de är mer svårbekämpade

SVT-webben den 19/5 -09:

”Anticimex skadedjurstekniker Sven Jeppsson tycker vi ska vara mer rädda för väg-
glössen... vägglössen ökat mer än kackerlackorna de senaste fem åren.”

Och förklaringen? Den blir från Anticimex densamma som för kackerlackorna:

”Det som ligger bakom ökningen av vägglöss är detsamma som ökningen av kacker-
lackor – vi reser mer och får med oss skadedjuren hem i bagaget.”

”- Det enda vi kan härleda det till är att man importerar livsmedel och möbler på 
ett helt annat sätt än tidigare, och att man reser oftare eller längre,...” 
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att skolan kostar mer pga invandringen

• att bad i Sverige blivit till ett problem vi tidigare inte känt av 

• att det finns ett antal ytterligare kostnader för invandringen

9 n) Skola, bad, mm

1. Grundskola 

Grundskoleelever kostar väsentligt mer i invandrartäta områden än vad som gäller för 
genomsnittet av alla grundskolor.

Dagens Nyheter, den 11/3 -99:

“LÄRARTÄTHETEN STÖRST I RINKEBY.”

“I 14 av de 24 stadsdelsnämndsområden är lärartätheten lägre än riksgenomsnittet. 
Det är egentligen bara några ytterområden, däribland Rinkeby, som har betydligt 
fler lärare. Där går det 13,2 lärare per 100 elever, jämfört med 6,6 i Hägersten.

En förklaring är att en stor del av eleverna i Rinkeby läser extra svenska. Mellan 70 
och 80 procent har dessutom modersmålsundervisning, vilket ger extra pengar till 
skolorna.

Följdriktigt är också Rinkeby tillsammans med Skarpnäck de stadsdelar som har 
minst problem med stora klasser.”

Ur Sydsvenskan den 12/8 -98:

“ALLT FLER ELEVER BEHÖVER EXTRAHJÄLP.

Skolan i Burlöv kräver nu mer pengar för att klara det växande behovet.

Antalet invandrarelever med för dåliga kunskaper i svenska har nästan fördubblats 
mellan 1994 och 1997 i Burlöv. Samtidigt blir de elever som behöver särskilt stöd 
för att komma tillrätta med läs- och skrivsvårigheter, sociala problem och allmän 
stökighet allt fler.

Inför nästa års budgetarbete begär skola och barnomsorg nu mera pengar.”

“...har skillnaderna mellan de elever som klarar sina studier och de som halkar eft-
er ökat. En viktig anledning är att många utländska elever behöver särskilt stöd 
pga språksvårigheter. Förra läsåret fanns det 347 sådana elever i Burlöv mot 186 
1994...”

Ur SvD den 30/8 -09:

“Skolk kostar. Främst för barnen själva. Som grupp begår skolkare oftare brott och 
är själva mer utsatta för brott. De är oftare inblandade i mobbning, både som offer 
och förövare. Och den som inte fullföljer grundskolan får svårt att hitta ett jobb.”

“Verket har bett nationalekonomer räkna ut vad det kostar att inte arbeta förebyg-
gande med till exempel skolkare, eller hemmasittare som långtidsskolkarna kallas. 
Prislappen: i genomsnitt mellan 12 och 15 miljoner kronor per borttappad elev.

- Haken för de här ungdomarna är ju att väldigt många av dem som i mellanstadiet 
och högstadiet börjar glida ur skolan, de ramlar ut livslångt. Det leder till två kost-
nadseffekter: dels måste den personen försörjas av samhället, dels går vi miste om 
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den personens produktionsförmåga, säger nationalekonomen Ingvar Nilsson.
 
Utgångspunkten är att mellan 10 000 och 13 000 i varje årskull på cirka 100 000 
barn kommer att hamna i ett mer eller mindre livslångt utanförskap. De som inte 
får jobb eller kan försörja sig på grund av sjukdom eller missbruk kostar samhället 
mellan 300 000 och 400 000 kronor på årsbasis.
 

- Blir personen en fullfjädrad narkoman som är heroinmissbrukare, då kostar han 2 
miljoner om året. Ställer vi det i relation till en dyr förebyggande insats så kostar den 
kanske några hundra tusen kronor. Vi behöver inte lyckas jättemånga gånger för att 
det ska vara en väldigt bra affär, säger Ingvar Nilsson.”

Vad som också kan kosta pengar är elevernas deltagande pk-manifestationer, där 
skolorna medverkar. Ur Falu-Kuriren, december 2009: “I år kommer även Hälsing-
gårdsskolan och Svärdsjöskolan, för första gången på flera år. De har haft problem 
med att bekosta skolskjutsar, men i år har nya skolchefen Lena Stoltz bestämt att 
skolförvaltningen måste ha råd.”

2. Ej återbetalade lån

a) Studielån till invandrare

Från SD Jönköpings webbsida den 18/1 -08:

“Centrala Studiestöds Nämnden har 3,3 miljarder i gamla obetalda studieskulder 
studerande gömmer sig utomlands.”

“Ca: 94 procent är ny Svenskar som har skulder.

Det ultimata sättet att få pengar från staten är CSN. Under sommaren 2007 var det 
många studerade som utnyttjade CSN. I Stockholm var det bara hälften av eleverna 
som kom på sommarkurserna. Det är lätt att få ut 8.000 tusen eller 10.000 tusen 
kronor i månaden. När det inte görs någon kontroll på närvaron. Pengarna betalas 
ut i förskott så regelverket är slappt.”

b) Hemutrustningslån

Ur DN den 17/11 -98:

“Statlig starthjälp, så kallade hemutrustningslån, kan bli en skuldfälla för flyktin-
gar. Knappt hälften klarar av att betala sina lån. Hittills har staten betalat ut sam-
manlagt 1,4 miljarder kronor. Bara 350 miljoner har kommit tillbaka. 150 miljoner 
har efterskänkts på grund av dödsfall, varaktig sjukdom eller handikapp. För resten 
fortsätter räntan att ticka och skulden att växa.

- Bara i år räknar vi med att närmare 57 procent av låntagarna kommer att få 
anstånd. Det innebär att de får anstånd med betalningarna men räntan fortsätter 
löpa och deras skuld växer, säger Jan-Erik Brunnberg, chef för Centrala studiestöd-
snämndens, CSN, enhet för invandrarstöd som administrerar lånen.”

“CSN uppskattar att 95 procent av alla nyanlända flyktingar tar emot lånet. Fram 
till årsskiftet räknar man med totalt 98.000 lån.”

Hemutrustningslån, för omöblerad bostad uppgår till 15.000 kr för ensamstående och 
med ytterligare 5.000 kr för varje ytterligare medlem i hushållet. En familj på fem 
personer får alltså låna 35.000 kr.

Man slipper återbetala lånet om man inte når en viss inkomstnivå. En ensam vuxen 
måste tjäna minst 154.000 kr och två vuxna med tre barn måste tjäna minst 342.000 
kr.

3. Särskilda satsningar 

Invandringen påkallar också ett antal särskilda satsningar av olika slag:

a) arbete åt invandrare
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Från SR:s webbsida den 11/9 -09:

“Med hjälp av särskilda ‘lotsar’ ska nya svenskar komma snabbare in på arbets-
marknaden....”

“Tanken är att den som har fått sitt uppehållstillstånd ska få hjälp av arbets-
förmedlingen att hitta en lämplig lots. Sen görs det upp en plan över hur han eller 
hon ska komma in i arbetslivet. Reformen väntas kosta 920 miljoner kronor, och det 
inkluderar höjd ersättning för den som deltar.”

Hösten 2009 aviserade regeringen, genom integrationsminister Nyamko Sabuni, en 
reform med bl.a. “etableringslotsar” för att få “nyanlända flyktingar” i arbete. Refor-
men skulle kosta 920 miljoner kr.

b) skydd åt utsatta kvinnor

Ur GP den 17/1 -03:

“Efter mordet på Fadime Sahindal bestämde regeringen att de tre storstadslän-
en skulle få särskilda pengar för skyddat boende åt utsatta flickor i patriarkala 
familjer.”

Ur Kommun-Aktuellt nr 2/03:

“De flickor som ligger sämst till, som verkligen lever under dödshot, måste få skyddat 
boende. Kommuner har börjat diskutera gemensamma lösningar för att få fram lä-
genheter, familjehem och andra boendeformer, men det krävs sannolikt ökade stat-
liga bidrag. Hittills har länsstyrelserna fått två miljoner kronor för ändamålet.”

“För flickor där situationen ännu inte blivit så akut krävs en uppsjö av insatser. Ökad 
utbildning för att alla som kommer i kontakt med flickorna är ett viktigt inslag. Flera 
konferenser har redan anordnats runt om i landet och en rad rapporter har publi-
cerats.

Man måste också öka samarbetet mellan alla institutioner och organisationer som 
konfronteras med problemet: skolan, socialtjänsten, ungdomsmottagningarna, in-
vandrarföreningarna, polisen, hälso- och sjukvården, invandrarbyråerna, kvinno-
jourerna.... Vidare krävs handlingsplaner på alla berörda myndigheter.”

Mer pengar behövdes dock. 

Ur Metro den 18/1 -03:

“100 MILJONER TILL STÖD FÖR UTSATTA INVANDRARFLICKOR. Mona Sahlin 
lovar storsatsning mot ‘hedersbrott’ i vår.”

4. Badproblem

Under en tid har det blivit ett allt värre busliv på badet “Aq-va-kul” i Malmö - något 
som får ekonomiska konsekvenser. 

Ur Sydsvenskan den 29/8 -03:

“Stökiga och aggressiva tonårsgäng har skrämt bort uppemot 15 000 besökare från 
äventyrsbadet Aq-va-kul. Jämfört med förra våren har badhuset förlorat 1,2-1,5 mil-
joner kronor i biljettintäkter, och dessutom dragit på sig extra kostnader för de ord-
ningsvakter som numera patrullerar i badhuset varje helg.”

“- De respekterar inte vuxna, de skvätter vatten, de kritiserar min personal och kal-
lar dem för ‘hora’. De accepterar inte att bli tillsagda, ..”

“Problemen har varit värst på helgerna. Därför införde badhuset speciella familjehel-
ger en gång i månaden, då bara personer över 18 år var välkomna tillsammans med 
sina barn. Under helgerna har badhuset också haft två ordningsvakter på plats.

- Vakterna vågade inte arbeta ensamma, för ungdomarna stod utanför badhuset och 
väntade på dem när de hade slutat jobba. Så ibland fick vi släppa ut vakten bakvä-
gen.”



242

Aq-va-kul ville också installera övervakningskameror men detta har stoppas av Justi-
tiekanslern, som anser att detta vore integritetskränkande. 

Det handlar dock inte bara om “busliv”, utan även om föroreningar:

Ur DN den 8/9 -09:

“Smutsiga kalsonger kan tvinga bad bygga nytt reningsverk

Som första simhall i Sverige överväger det nu stängda äventyrsbadet i Husby att 
installera ett separat avloppsreningsverk för flera miljoner kronor. Orsaken är osed-
vanligt höga kvävehalter i badvattnet, eftersom många ungdomar badar med smut-
siga kalsonger under badbyxorna.”

“Husbybadet öppnades i mars 2000 och beskrevs som ett av stadens modernaste och 
häftigaste inomhusbad. Det kostade 85 miljoner kronor att bygga.”

Från SR Ekots webbsida den 9/9 09:

“Urin och svett i bassängen skapar trikloramin som kan ge astma. 

Besökare i svenska badhus drar sig inte för att kissa i bassängen. Det visar en stick-
provsundersökning som Ekot har gjort.”

“Ekot har testat kvävehalten i 18 slumpvis valda inomhusbassänger. Ett indirekt sätt 
att mäta urinmängden, eftersom kvävet kommer framför allt från urin.

I åtta av de 18 bassängerna var kvävehalten över två milligram per liter vatten. Tre 
bassänger hade över fem milligram.”

På Socialstyrelsen ser man 1,5 milligram som en gräns.

Det finns också badproblem av annat slag i dagens Sverige:

Ur tidningen “Nationell Idag”, 16/09:

“I Katrineholm efterlyser räddningstjänsten badvakter vid badplatserna. Anlednin-
gen är att invandrarkvinnor som badar med heltäckande kläder på annars riskerar 
att drunkna.”

“- En del utländska flickor får inte bada utan kläder, men kläderna tynger ner och 
ökar drunkningsrisken...”

Ur TT-telegram den 8/1 -04:

“En femteklassare ska kunna simma 200 meter enligt läroplanen. Men det kan inte 
alla barn eftersom många kommuner dragit in på simskolan.”

“Nio skolbarn drunknade förra året. Flera av dem kunde inte simma trots att de var 
gamla nog.”

Muslimska barn kan inte deltaga i allmän simundervisning i skolorna. Särskild si-
mundervisning för fickor är således ett krav från muslimskt håll.

5. Turism och svenskt rykte

Sveriges rykte utomlands, som ett tryggt land och ett attraktivt semesterland, har blivit 
alltmer anfrätt. 

Som konstaterat i kapitel 2 har vi fått en ny typ av “svenskar” som nu gör Sverige känt 
- eller snarare ökänt - på ett nytt sätt runtom i världen. 

Svenska pass har också fått en spridning som aldrig förr. Redan detta är ju ägnat att ge 
vårt land ett dåligt rykte, som kan motverka att vi får utländska turister till Sverige.

Till detta kommer Sveriges nu “världsledande” position i våldsbrottslighet och rån av 
olika slag. Särskild betydelse för turismen får naturligtvis risken  att bli utsatt just i 
egenskap av turist.
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Under våren och försommaren 2003 förekom ofta att turister som stannat till vid 
vägavsnitt på västkusten blev bestulna när de låg och sov. Två förövare greps så 
småningom, båda kosovoalbaner, vilket fick stor betydelse.

Ur DN den 19/7:

“Inga fler inbrott i husbilar på rastplatser”

“Antalet vägrån ökade kraftigt under våren och försommaren. Fram till den 7 juli 
noterades ett hundratal inbrott i husbilar och lastbilar som hade parkerats över nat-
ten på rastplatser längs västkusten.”

“...Sedan två gärningsmän greps på bar gärning på en rastplats i Håby norr om Ud-
devalla natten till den 7 juli har inga nya inbrott i husbilar rapporterats.”

6. Övrigt 

a) Minskad offentlig service

Till det redan anförda kan läggas en rad moment:

• När kollektivtrafik blir utsatt för attentat har följden ibland blivit att busslinjer dras 
in eller T-banestationer stängs. 

• När falsklarm blir vanliga till brandkåren kan följden bli att man till sist inte tar larm 
på allvar. 

• När ambulanspersonal riskerar att bli fysiskt angripen i vissa områden kanske deras 
utryckning försenas, i väntan på poliseskort.

• När otryggheten ökar monteras fler övervakningskameror upp. 

Allt detta drabbar vanliga medborgare, genom en minskad service eller mer av store-
brorssamhälle.

b) Lägre livskvalitet och sämre folkhälsa

Frågan är också vilken den samlade effekten blir på folkhälsan, inte minst psykiskt, av 
den situation som det mångkulturella projektet skapat:

• dissonansen mellan den verklighet man själv kan uppleva och det som förmedlas 
genom massmedia - man blir inte bekräftad i vad man själv känner och tänker.

• orättvisorna, genom all favorisering av invandrare.

• bostadsbristen för unga människor.

Det kan också bidraga till en sämre arbetsmoral och svagare samhällssolidaritet. Varför 
själv anstränga sig när man ser hur politiker hycklar och så många kan sko sig?

c) Ockuperat mediautrymme

Till sist har vi en mycket väsentlig kostnad i form av all den tid och uppmärksamhet 
som ägnas problem relaterade till invandringen. 

Floden av statliga utredningar och antalet kampanjprojekt kring mångkulturen har 
ju, alltsedan 1980-talet eller än tidigare, haft sin motsvarighet i ockuperat mediau-
trymme:

• nyhetssändningar i radio och TV

• debattutrymme i etermedia och dagstidningar

• kolumner, kulturprogram, med mera.

Det har inte gått en dag utan att denna fråga varit “på tapeten”. Hur 
mycket av angelägna diskussioner kring energiförsörjning och jord-
bruk, kommunikationer och miljöpolitik, skatter och ekonomisk politik, 
har inte därigenom trängts undan?



Tänk om vi istället hade kunnat ägna denna tid och uppmärksamhet åt för vårt lands 
framtid väsentliga frågor, vilket bättre läge skulle vi då inte kunna vara i!

Till stor del har vi tvingats ägna oss åt skapade och i grunden onödiga problem.

d) Evakueringar och hemresor

När det blev oroligt i Libanon år 2006 sedan var det många som “svenskar” som gav 
sig tillkänna och ville få hjälp med evakuering till Sverige. 

De hade tydligen dubbla medborgarskap och nu kunde det svenska passet plockas 
fram ur byrålådan. Varpå svenska skattebetalare fick bekosta resan. 

Närmare 8.000 svenskar fick hemsändas till en kostnad av 77 miljoner kronor. Cirka 
700 av dem hade inte ens svenska pass, bara PUT i Sverige.
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